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الثّانويّة".

"مطالب استخدام التّعلّم املدمج (اخلليط) يف تدريس العلوم الطّبيعيّة من وجهة نظر م علّمي العلوم باملرحلة

هدفت هذه الدّراسة إىل حتديد مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطّبيعية باملرحلة الثّانويّة الواجب

توفّرها يف كلٍّ من([ :املنهج)( ،املعلّم)( ،املتعلّم)( ،البيئة التّعليميّة)] ،وحتديد مدى توافره ا ،وتعرّف مدى وجود اختالفاتٍ ما بني
استجابات عيّنة الدّراسة تعزى ملتغيّري([ :التّخصّص)( ،نظام املرحلة)].
اتّبع الباحث يف هذه الدّراسة املنهج الوصفيّ (املسحيّ) ،وتكوّنت عّينة النهائية من ( )133معلّمًا من معلّمي العلوم

باملرحلة الثّانوية الطّب يعيّة ،مبحافظة جدّة ،منهم )832( :معلّمًا من مدارس النّظام العامّ ،و( )82معلّمًا من مدارس نظام املقررات،
واستخدمت الدّراسة االستبانة؛ أداةٍ جلمع البيانات.
 :متّ حتليل بيانات الدّراسة باستخدام جمموعةٍ من األساليب اإلحصائيّة ،هي :التّكرارات ،والنّسب

املئويّة ،واملتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة ،واختبار (ت) ،واختبار حتليل التّباين األحاديّ (ف) ،ومعامالت االتّساق
الداخلي ،ومعامالت الثّبات بطريقيت التّناسق الدّاخليّ (ألفا كرونباخ) ،وطريقة التّجزئة النّصفيّة ،ومتّ استخدام هذه األساليب من
خالل برنامج احلزمة اإلحصائيّة يف العلوم االجتماعيّة ].[SPSS

كانت مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف كلٍّ من ](املنهج)( ،املعلّم)( ،املتعلّم)( ،البيئة التّعليميّة)[ ،لتدريس
العلوم الطّبيعية ،الواردة يف أداة هذه الدّراسة مطالبَ الزمة بدرجةٍ كبريةٍ جداا ،وكانت درجة توفرّها متوسّطة ،بالنّسبة إىل حماور:
[(املنهج)( ،املعلّم)( ،املتعلّم)] ،بينما كانت متوفّرة بدرجة ضعيفةٍ ،بالنّسبة إىل حمور (البيئة التّعليميّة).
 عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مس توى الدّاللة ( ) .0.0ما بني متوسّطات استجابات العيّنة يف حتديد مطالب استخدامالتّعلّم املدمج تبعًا ملتغيّري [(التّخصص)( ،نظام املرحلة)] ،ويف التعرّف على درجة توافرها تبعًا ملتغري (التّخصّص) ،مع وجود فروقٍ
ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ).0.0ما ب ني متوسّطات استجابات العيّنة يف تعرّف مدى توافر هذه املطالب تبعًا ملتغري
(نظام املرحلة) ،باجتاه نظام املقرّرات.
ممّا أوصت به الدّراسة ،يف ضوء نتائجها :االستفادة من املطالب اخلاصّة بالتّعلّم املدمج يف بناء مناهج العلوم

الطّبيعيّة بتخصّصاهتا املختلفة ،وأن تأخذ وزارة التّربية ،والتّعليم باملطّالب الّيت حدّدهتا هذه الدّراسة ،فيما خيصّ املعلّم؛ لتصبح معايري
قبول ،ومفاضلة بالنّسبة للمعلّمني اجلدد ،ولتساعد يف حتديد أهداف برامج التّدريب ،والتّطوير الّيت تنفّذها الوزارة ملعلّميها،
والتّركيز على تدريب املعلّمني ،على املطالب املتعلّقة هبم ،وكذلك االهتمام بتأسيس بيئةٍ تعليميّةٍ جيّدةٍ ،بتوفري مطالب التّعلّم املدمج
هلا ،حيث أظهرت الدّراسة أن درجة توافر هذه املطالب كانت ضعيفة.

ب

Abstract
 Title of the Study: "The Requirements of Using Blended Learning in Teaching Natural
Sciences from the Perspective of Science Teachers in Secondary Schools".
 Objectives of the Study: The purpose of this study is to determine the requirements of using
blended learning in teaching natural sciences in secondary schools, which should be
available in {curricula, teacher, learner and educational environment}. Also, this study aims
to identify their availability, and the extent of the existence of differences between the
responses of the study sample due to {major and system of the level}.
 Methodology of the Study: The researcher used the survey method. As for the final sample
of the study, it consists of (316) natural sciences teachers in Jeddah Governorate; (218) of
them are from public schools and (98) teachers are from Credit Systems schools. Also, the
study has used questionnaire as a tool of the study.
 Statisica Methodology Methods: The information of the study has been analyzed by a
group of statistical methods such as: repetitions, percentages, arithmetic averages , standard
deviations, T. Test, One Way ANOVA (F), linking consistency coefficients, Cronbach alpha and
the method of split-half. These statistical methods have been used via {SPSS}.
 The most Important Results:
- All the requirements of using blended learning that should be available in {curricula,
teacher, learner and educational environment} to teach natural science section were
required in a large degree, and the degree of their availability was medium in terms
of (curricula, teacher and learner). On the other hand, the degree of their availability
was low in terms of (educational environment).
- There were no statistically significant differences at (0.05) between the mean
responses of the sample in determining the requirements of using blended learning
according to the two variables of (major and system of the level), and in indentifying
the extent of their availability according to (major). Also, there are statistically
significant differences at (0, 05) between the mean responses of the sample in
identifying the availability of requirements according to (system of the level) in favor
of credit courses system.
 The Most Important Recommendations: In light of the results obtained in this study the
study recommends the following: To take advantage of requirements of blended learning in
building natural sciences' curricula. Also, Ministry of Education should pay an attention to
the requirements that specified by the study, which concerns teacher to become standards
of accepting new teachers, and to help in determining development and training programs
conducted by the ministry. Furthermore, concentrating on learners training on their related
requirements, and to pay attention to new educational environment via providing it with
the requirements of blended learning as the study reached to that the availability of these
requirements were low.
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احلمد هلل ربّ العاملني ،والصّالة والسّالم على أشرف األنبياء ،واملرسلني ،سيّدنا حممّدٍ ،وعلى آله ،وصحبه
أمجعني ،أمام األوّلني ،واآلخرين ،وخري خلق اهلل أمجعني...
احلمد هلل الّذي بنعمته تتمّ الصّاحلات ،احلمد له تعاىل ،محدًا يليق جبالل وجهه ،وعظيم سلطانه...
أتقدم بالشّكر ،والتّقدير ،بعد شكر اهلل عزّ ،وجلّ ،وبعد محده ،والثّناء عليه تبارك ،وتعاىل إىل جامعة أمّ
القرى ممثّلة مبعايل مدير اجلامعة الدكتور /بكري بن معتوق عسّاس ،كما أشكر كلّيّة التّربية ممثّلة بسعادة عميد الكلّيّة
األستاذ الدّكتور /زايد بن عجري احلارثيّ ،كما أشكر قسم املناهج ،وطرق التّدريس ،ممثّال بسعادة رئيس القسم،
والسّادة أعضاء هيئة التّدريس بالقسم.
وأتقدّم بالشّكر إىل سعادة الدّكتور غازي بن صالح املطريفّ ،املشرف العلميّ على الرّسالة؛ ملا بذله ،وفّقه
اهلل ،من كرمي العناية ،وحسن التّوج يه ،ممّا كان له أبلغ األثر يف إعداد هذا العمل.
كما أشكر سعادة األستاذ الدّكتور /حفيّظ بن حممد حافظ املزروعيّ ،وسعادة الدّكتور عبداللّطيف بن محيد
الرّائقيّ ،مناقشا اخلطّة التّفصيليّة ،وأداة الدّراسة ،ملا وجدته منهما من التّوجيه ،والنّصح.
كما أشكر سعادة األ ستاذ الدّكتور /هشام فتحي جادّ الرّبّ ،مدير وحدة االستشارات ،والتّحليالت
اإلحصائيّة بكلّيّة التّربية ،والّذي كان خري عونٍ -بعد عون اهلل  -فيما خيصّ حتديد أدوات ،وإجراءات التّحليل
اإلحصائيّ ،وكذلك الشّكر للسّادة حملّلي بيانات الدّراسة إحصائياا.
كما أشكر مناق شَي الرّسالة :سعادة األستاذ الدّكتور /حفيّظ بن حممد حافظ املزروعيّ ،وسعادة الدّكتور
مسري بن نور الدّين فلمبان ،على تواضعهما اجلمّ ،بقبول مناقشة هذه الرّسالة ،والشّكر هلما مقدَّما على ما سيتفضّالن
به من توجيهاتٍ ستثري الفكر ،وستنبّه إىل كثريٍ من األمور الغائبة عن الذّهن.
كما أتقدّم خبالص الشّكر ،والتّقدير إىل سعادة األستاذ /هالل بن مزعل العنزيّ ،احملاضر بكلّيّة التّربية،
واآلداب جبامعة احلدود الشّماليّة؛ ملراجعته هذه الدّراسة لغوياا ،وفنّياا.
كما أشكر السّادة احملكّمني فردا فردًا ،والزّمالءَ الّذين ساعدو ين بتوزيع نسخ أداة الدّراسة ،ومجعها ،وأشكر
السّادة أعضاء قسم التّطوير التّربويّ يف إدارة التّربية ،والتعليم مبحافظة جدّة.
كما أشكر معلّمي العلوم الطّبيعيّة ،يف مدارس جدّة الثّانويّة؛ فهم من دفعين حبّهم إىل مكافأهتم ببعض ما
يستحقون من الوفاء.
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إىل من أُنزل فيهما قرآنٌ يُتلى ،إىل قيام السّاعة؛ إذ قال اهلل تعاىل يف حمكم التّنزيل :

   

                        

.               

[سورة اإلسراء :اآليات (- 81

])83

إىل من توالّين بالرّعاية ،والتّوجيه ،والنّصح ،واإل رشاد ،وتعهّدين سحسن التّربية ،والتّعليم ،والدي
احلبيب ،رمحه اهلل ،وأسكنه فسيح جنانه ،ومجعين به يف مستقرّ رمحته...
إىل من أوصانا خليلنا ،وحبيبنا حممّدٌ  ، بربّها ،وهو جييب من سأله عن أحقّ النّاس سحسن صحابته،
قائال ...(( :أمّك ،مثّ أمّك ،مثّ أمّك ،مثّ أبوك  ،مثّ أدناك أدناك.))...

[صحيح مسلم :احلديث (])3388

إىل من أحاطتين سحناهنا ،ورعايتها صغريًا ،وبشفقتها ،ودعواهتا الصاحلة ،والصّادقة كبريًا ،إىل نبع
احلنان ،إىل أمّي الغالية ،فيا أمّاه !! ال ،ولن أستطيع الوفاء سحقّك ،وال ردّ بعض البعض من فضلك ،ولكنّي
أدعو اهلل صادقا أن جينّبك اآلثام ،واألوهام ،واألسقام ،وأن يبارك لك يف عمرك ،وعملك ،وأن دمدّك الرّمحن
الرّحيم بالتّقى ،والصّحة...
إىل إخواين ،وأخوايت األوفياء حفظهم اهلل ،ورعاهم ،وسدد على طريق اخلري خطاهم...
إىل من قامستين عناء الدّراسة ،والبحث ،وحتملت ألجلي الكث ري؛ بسبب انشغايل عنها ،وتقصريي
معها ،ومع أبنائي ،إىل زوجيت العزيزة أمّ عبد اهلادي.
إىل أبنائي :عبداهلادي وجممد  ،وبنايت  :نورة وأرجوان وسريين  ،أسأل اهلل أن حيفظهم ،ويصلحهم،
وجيعلهم هداة مهتدين ،صاحلني ومصلحني ،وأن ينفع هبم دينه ،وأمّة املسلمني...
إىل كلّ معلّمٍ ،وباحثٍ ،يف ميادين املعرفة احلقّة ،وأخص بالذّكر شيوخي ،وأساتذيت الفضالء...
إليهم مجيعًا ،وإىل من يقرأ هذه السّطور ،من طلبة العلم ،واملهتمني بالشأن التّربويّ ،وقضايا التّعليم،
أهدي هذا البحث ،راجيًا من اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرمي ،وأن ينفع به من قرأه.
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دمثّل هذا الفصل مدخال عاماا إىل الدّراسة ،ويتضمّن مقدّمة الدّراسة ،الّيت متهّد ملشكلة الدّراسة،
وصوال إىل حتديد أسئلة الدّراسة الرّئيسة ،والفرعيّة ،ومن ثَمّ يأيت بيان أهداف الدّراسة ،وأمهّيّتها ،وحدودها،
والتّعريف مبصطلحاهتا.

شهدت السّنوات األخرية عديدًا من التّغيّرات ،والتّطوّرات ،من مـثثرراتٍ ،ومتـأثرراتٍ علـى مجيـع
املستويات ،ويف اجملا الت اإلنسانيّة كافّة ،مبا يف ذلك اجملال التّربويّ ،الذي شهد ،ويشهد منذ تسعينيّات القـرن
امليالديّ املاضي حتوّالتٍ كبرية؛ نتيجةَ مجلة عواملَ متنوعّةٍ ،ومتداخلةٍ ،ما استوجب إعادة النّظر يف كـثريٍ مـن
معطيات العمليّة التّعليميّة ،مبا يف ذلك طرائق التّدريس ،ووسائله ،وتقنياته؛ لتواكب التّغيّرات املعاصرة ،وثـورة
املعلومات ،ومعطياهتا.
وتأيت يف مقدّمة تلك العوامل احملاوالت اجلادّة ،واملضنية لـدمج معطيـات التّكنولوجيـا احلديثـة يف
ممارسات امليدان التّربويّ ،والّيت سعى منظّروها ،وداعموها ،ومنفّذوها إىل حتقيق مستوياتٍ نوعيّةٍ ،وكمّيّةٍ أكثـر
نفعًا ،فيما خيص ممارسات التّعليم.
وقد أشار إىل مثل هذا املعىن عبد اجمليد (8..2م)30 ،؛ والّذي أكّد على أنّ منظومة التّعلـيم بصـفةٍ
عامّ ٍة ،وفعاليات تعليم العلوم ضمن هذه املنظومة الواسعة املمتدّة بصفةٍ خاصّ ٍة ،قد شهدت نقلة نوعيّـة ،وأكثـر
جدّيّة؛ ما أنتج أمناطا تعليميّة مستحدَثَة ،تواكب تفاعل النّظام التّربوي ،والتّعليميّ مثل :املنهج الرّقميّ ،والـتّعلّم
اإللكتروينّ ] ،[E-Learningوالتّعلّم عن بعدٍ ،والفصول الذّكّية ،واستخدام أدواتٍ مسـاعدةٍ ،ومبتكـرةٍ؛
كاملعامل االفتراضيّة ،والوسائط املتعدّدة ،واملكتبات الرّقميّة ،وغريها من التّقنيات احلديثة املعتمدة ،بشكلٍ عـام،
توظيفَ احلاسب اآليلّ بشكلٍ رئيسٍ يف عمليّيت التّعلّم ،والتّعليم؛ لتحقيق مستوىً عالٍ ،وفعّالٍ مـن االتّصـال،
والتّفاعل فيما بني مصادر املعلومات ،واملتعلّمني املتعاملني معها.
ومع إطاللة القرن امليالديّ احلايلّ ،بدأت املوجة األوىل من التّعلّم اإللكتروينّ ،والّـيت ركّـزت علـى
إدخال التّكنولوجيا املتطوّرة يف العمل التّدريسيّ ،وحتويل الفصول االعتياديّة إىل فصولٍ افتراضـيّ ٍة [Virtual
] ،Classroomsعن طريق استخدام الشّبكات احمللّيّة ،أو الدّوليّة( .سعاد شاهني8..2 ،م)3.0 ،
وقد أدّى جناح احملاوالت األوىل لتطبيق التّعلّم اإللكتروينّ إىل تشّجّع التّربويّني على الدّعوة إىل التّوسّـع
يقدم اليوم حلوال متعـدّدة لـبعض مشـكالت
يف استخدامه؛ إذ يرى كثريٌ منهم أنّ التّعلّم اإللكتروينّ قد بات ِّ

2

التّعليم ،كما أسهم وبشكلٍ كبريٍ ،يف تطوير التّعليم ،والرّقيّ بأساليبه ،إىل مسـتوى مواكبـة حركـة التّقـدّم
املتسارع يف كلّ اجملاالت ،وذلك من خالل ما دمتلكه التّعلّم اإللكتـروينّ مـن تقنيـاتٍ ،وأدواتٍ ،وأسـاليبَ
جتاوزت حدود املكان ،وتغلّبت على ظروف الزّمان ،ما جعل منه جماال رحبًا ،وفرصة ساحنة للتّربـويّني؛ جلعـل
التّعلّم ،والتّعليم متحقّقَني بصورٍ متعدّدة ،ومتجدّدة تناسب حـال املـتعلم ،وتصـل إىل مكانـه( .احملمّـدي،
8.3.م)3 ،
كما أضاف املوسى ،واملبارك ( 8..0م )383- 331 ،إىل دور التّعلّم اإللكتروينّ يف حتقيق االتّصـال
ما بني املتعلّمني ،وبعضهم البعض ،وما بينهم ،وبني املعلم ،يف صورٍ من األداء الفاعل تسهم يف حتقيـق املسـاواة
فيما بينهم من حيث فرص جتويد التّواصل املعريفّ ،ومراعاة الفروق الفرديّة ،والتّعلّم الذّايت.
فيما يثكّد التّودريّ (8..3م )2. ،أمهيّة التّعلّم اإللكتروينّ عندما يبيّن دوره اإلجيايبّ يف تـوفري بيئـةٍ
تعليميّةٍ غنيّةٍ ،ومتعدّدة املصادر ،ومبا يشجّع التّواصل ما بني أطراف املنظومة التّعليميّة ،ومبـا يسـهم يف منذجـة
التّعليم وتقددمه يف صورةٍ معياريّةٍ ،ومبا يقدّمه من خدماتٍ جليلةٍ يف إعـداد جيـلٍ مـن املعلّمـني ،واملـتعلّمني
ين الرّقميّ.
القادرين على التّعامل مع التّقنية ،واملتسلّحني مبهارات العصر التّق ّ
ولعلّه من املنطقيّ النّظر سحيادٍ ،وموضوعيّةٍ ،ومنطقيّةٍ إىل كلّ دخيلٍ جديدٍ ،يف أيّة بيئـةٍ اجتماعيّـةٍ ،أو
وظيفيّةٍ ،أو أيّ مظهرٍ من مظاهر العمل اإلنساينّ املتّصف بالتّفاعليّة ،واملشاركة ،والتّداخل ،والّذي تتخلّله مجـلٌ
من العوائق االجتماعيّة ،أو العمليّة.
ويف هذا السياق ،وجبت اإلشارة إىل أنّ على التّعلّم اإللكتروينّ؛ كفكرٍ جديدٍ ،وكممارسةٍ مبتكـرةٍ،
بعضًا من املآخذ ،مبثل ما هو متّصفٌ ببعض املميّزات.
وتأكيدًا على مثل هذه الرّؤية املتّزنة ،واملعتدلة ،يشري كلٌّ من احمليسن (3382هـ ،)313 ،وخدجيـة
الغامديّ (3313هـ )10 ،أنّه قد ظهرت سلبيّاتٌ يف التّعلّم اإللكتروينّ ،مثـل :غيـاب ،أو إمهـال تفعيـل
اجلوانب اإلنسانيّة ،واالجتماعيّة ،والوجدانيّة ،وضعف بعض املهارات لدى خرّجيي هذا النّوع من التّعلّم ،فضـال
عن أنّه تعليمٌ عايل التّكلفة ،ما أدى إىل ظهور تعلّ ٌم جديدٌ ،وهو [التّعلّم املدمج]؛ هبدف تـاليف عيـوب الـتّعلّم
اإللكتروينّ ،وحتقيقا للجمع ما بني مميّزات التّعلّم االعتياديّ ،ومميزات الـتّعلّم اإللكتـروينّ؛ بوصـف [الـتّعلّم
املدمج] نوعًا من التّعلّم قائمًا على التّكامل فيما بينهما.
وقد ظهر هذا النّوع من التّعلّم؛ أي [التّعلّم املدمج] ،كما يشري سالمة (8..3م ،)01 ،من منطلـق
رؤيةٍ تفسّر الرّغبة يف اجلمع ما بني التّعلّم اإللكتروينّ ،والتّعلّم االعتياديّ؛ باعتبار أن التّعلّم اإللكتـروينّ مهمـا
مسا ،وتطوّر ،ال يغين عن ممارسة األساليب االعتياديّة يف التّعلّم ،والتّعليم ،واإلفـادة منـها ،كمـا أنّ الـتّعلّم
اإللكتروينّ ،مثازرة هلذه الرّؤية ،لن يكون بديال عن التّعلّم االعتياديّ ،وال عن املعلّم اإلنسان ،وال عن الصّـفّ
املدرسيّ ،أو القاعة اجلامعيّة.
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ومن هنا؛ فقد ظهر مفهوم [التّعلّم املدمج] ،كتطوّ ٍر َطبيعي للتّعلّم اإللكتروينّ؛ حيـث يُـدمج الـتّعلّم
اإللكتروينّ يف التّعلّم الصّفّيّ اال عتياديّ ،وخيلطان معًا ،ويُمز فيما بينهما؛ لإلفادة من مزايامها معًا ،ما يفيـد يف
اخلالص من كثريٍ من سلبيات إمهال أي منهما ،أو تنحيته.
وقد ذكرت سعاد شاهني ( )8..2أنّ" :التّعلّم املدمج (اخلليط) قد بدأ حيلّ حملّ التّعلّم اإللكتـروينّ؛
كخطوةٍ تاليةٍ يف التّعلّم ،وقد أظهرت األسحاث أنّ برامج التّعلّم املدمج أثبتت جناحًا كبريًا ،بأقـلّ التّكـاليف".
ص3.0
جا مع الـتّعلّم الصّـفّيّ االعتيـاديّ يف
ويف التّعلم املدمج (اخلليط) ،يتمثّل تطبيق التّعلّم اإللكتروينّ ُمدمَ ً
عمليّيت التّعلّم ،والتّعليم؛ سحيث يتمّ استخدام بعضٍ من أدوات التّعلّم اإللكتروينّ ضمن جزءٍ من فعاليّات الـتّعلّم
داخل قاعات الدّرس احلقيقيّة ،ما جعل التحمس له ،واحلكم باإلجيابيّة على هذا النّموذ من التّعلّم ،حالَ كـثريٍ
من املتخصّصني؛ فهم -الشكّ  -يرونه مناسبًا عند تطبيق التّعلّم اإللكتروينّ؛ بوصفه جامعًا ما بني مزايـا الـتّعلّم
اإللكتروينّ ،ومزايا التّعلّم الصّفّيّ( .احلريبّ8..2 ،م)8 ،
وقد اهتمّت دراساتٌ علميّةٌ عدّةٌ بالتّعلّم املدمج (اخلليط) ،وأشارت يف مجلة نتائجها إىل أمهّيّة ،وفاعليّة
استخدامه يف عمليّيت التّعلّم ،والتّعليم ،ويف رفع مستويات حتصيل املتعلّمني الدّراسيّ ،وحتسني اتّجاهـاهتم حنـو
التّعلّم ،واملادّة الدّراسيّة ،واحلياة املدرسيّة على وجه التّعميم.
ومن هذه الدّراسات ،دراساتٌ عربيّةٌ ،وأخرى أجنبيّةٌ؛ فمن الدراسات العربيّة يف هذا اجلانب :دراسـة
إبراهيم (8..1م) ،ودراسة شومليّ (8..1م) ،ودراسة عبد املعطي ،ودراسة السّيّد (8..1م) ،ودراسة وفاء
كفايفّ (8..1م) ،ودراسة البيطار (8..2م) ،ودراسة سعاد شـاهني (8..2م) ،ودراسـة عبـد اجمليـد
(8..2م) ،ودراسة وفاء مرسي (8..2م) ،ودراسة آمال أمحد (8.3.م) ،ودراسة يوسف (3313هــ)،
ودراسة اجلحديلّ (3318هـ).
ومن الدّراسات األجنبيّة الّيت اهتمّت بالتّعلّم املدمج :دراسة [لينـا] ) ،(Lynna, 2004ودراسـة
[روبسن]) ،(Robison, 2004ودراسـة [كريسـون] ) ،(Creson, 2005ودراسـة [هوليـداي]
) ،(Holliday, 2005ودراسة [ماجور] ) ، (Maguire, 2005ودراسة [أكويونلـو] ،و[سـويلو]
) ،(Akkoyunlu & Soylu, 2006ودراسـة [فردينانـد] ) ،(Ferdinand, 2006ودراسـة
[برييرا] ،وآخرين ) ،(Pereira. et.al., 2007ودراسة [ميلتون] ،و[قريف] ،و[تشـوباك] (Melton,
).Grafe & Chopak-foss
ويف ضوء ما سبق بيانه ،تتبيّن أمهّيّة التّعلّم املدمج (اخلليط)؛ كونه جامعًا ما بني مزايا التّعلّم االعتيـاديّ،
والتّعلّم اإللكتروينّ يف التّدريس.
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أما فيما خيصّ فاعليّة ،وإجيابيّة التّعلّم املدمج (اخلليط) يف تعلّم ،وتعليم العلوم؛ فقـد أوىل خمتلـف دول
العامل اهتمامًا كبريًا مبثل هذا النّموذ من التّعلّم؛ نظرًا الرتباط التّطوّر العلميّ ،والتّقينّ بشكلٍ خـاص ،ومـثثررٍ
بتحقيق حتسّنٍ ملموسٍ يف مستويات حتصيل الطّالّب يف مواد العلوم.
وانطالقا من رغبة قادة دول [جملس التّعاون لدول اخلليج العـريبّ] يف مواكبـة التّطـوّر املتسـارع يف
العلوم؛ فقد حَظيَ تطوير مناهجها باهتمام خاص ،وملموسٍ منهم؛ حيث متّ تناول ذلك يف عددٍ مـن املـثمترات
املنعقدة على مستوى القادة.
وقد تولّى [مكتب التّربية العريبّ لدول اخلليج] ،الّذي هدفت براجمه إىل اإلسهام يف حتسني بيئة الـتّعلّم،
والتعليم يف مدارس الدّول األعضاء ،ومن خالل جملسه التّنفيذيّ ملشروع تطوير منـاهج العلـوم ،والرّياضـيّات
للدّول األعضاء يف مكتب التّربية العريبّ لدول اخلليج ،باالستعانة ببيوت خربةٍ عامليّةٍ متخصّصةٍ يف هـذا اجملـال.
(شركة العبيكان للتّطوير واألسحاث)http://www.o rd.com.sa/project- SMD.asp ،
وإدراكا من حكومة اململكة العربيّة السّعوديّة ألمهيّة التّخطيط لتقنية املعلومات ،من منطلق التّسليم بـأنّ
الرّقيّ مبنظومة تقنية املعلومات ضمانُ جناحٍ لربامج التّنمية االقتصاديّة ،واالجتماعيّة الشّاملة؛ فقد وجّهت قيـادة
اململكة ممثّلة مبوافقة خادم احلرمني الشّريفني امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز آل سعود ،يف عام (8..3م)  -عندما
كان ولياا للعهد  -إىل وضع اخلطّة الوطنيّة لالتّصاالت ،وتقنية املعلومات يف اململكة العربيّة السّـعوديّة ،وعمـل
آلية مُحْكَمَةٍ لتطبيقها ،وتكليف وزارة االتّصاالت ،وتقنية املعلومات باملهامّ ،واألعمال الّالزمة لذلك ،ومتّ إهنـاء
متطلّبات هذا العمل ،وإعداده يف شهر ذي القعدة ،من العام (3383هـ) ،وقد جاءت صياغة اهلـدف الرّابـع
من األهداف السّبعة العامّة للخطّة ،كما ورد يف اخلطّة الوطنيّة على النّحو التّايل" :التوظيف األمثل لالتّصاالت،
وتقنية املعلومات يف التّعليم ،والتّدريب جبميع مراحله" (وزارة االتّصاالت وتقنيـة املعلومـات3383 ،هــ،
.)13

ومن الواجب ،يف هذا املقام ،الوعي بأنّ التّعلّم املدمج مفهومٌ واسـعٌ ،إذ حيتـا تفعيلـه اىل خـربةٍ،

وممارسةٍ ،ودرايةٍ من حيث الدمج ما بني التّعلّم اال عتياديّ ،والتّعلّم اإللكتروينّ ،حيث ختتلف طبيعة هذا الـدّمج
من موضوعٍ إىل آخرَ.
ويشري على ما سبق ،بل يثكّد ضرورة تضافر اخلربات ،واجلهود لتحقيقه ،وتطبيقه؛ فلـيس املـراد ،أو
املقصود جمرّد دمجٍ ما بني معلومات حمتوى الوسطني الورقيّ ،واإللكتروينّ ،أو التّوقّف عند دمـجٍ سـطحي ،أو
صُوَرِي فيما بني احملتويني؛ فالتّعلّم املدمج له مطالبُ ،ومرتكزاتٌ أساسيّةٌ ،من أمهّها :املنهج ،واملعلّم ،واملـتعلّم،
والبيئة التّعليميّة.
إنّ املنهج التّربويّ مبفهومه احلديث ،واملمتدّ هو مجيع اخلربات التّربويّة الّيت يتمّ تقددمها داخل املدرسـة،
أو خارجها ،إىل املتعلّمني ،ومن ذلك ما جيود به املعلّم داخل غرف الدّراسة ،ويـتمّ وفـق أهـدافٍ حمـدّدةٍ؛
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للمساعدة على حتقيق النّموّ الشّامل للمتعلّم يف مجيع النـواحي املعرفيّـة ،والعقليـة واالجتماعيـة والنفسـية
والفلسفية.
ويشري اخلوالدة (8..3م )831 ،اىل أن التّقدّم التّكولوجيّ اهلائل قد فرض أساسًا جديـدًا إىل مجلـة
األسس ،واملرتكزات اخلاصّة بتصميم املنهج ،وهو األساس التّكنولوجيّ.
ويأيت بعد ذلك دور املعلّم ،وهو دورٌ بالغ األمهيّة ،حيث إنّه دمثّل حجر الزّاوية يف مساعدة املـتعلّمني،
ويف جناح العمليّة التّربويّة ،والتّعليميّة ،ما يُلْزِمُ املعلّم بالتّمكّن من اخلربات العلميّة ،والتّربويّة ،وأساليب التّـدريس
الفعّالة ،ما يساعده على أن يُخَرِّ َ متعلرمني متفوّقني ،ومبدعني.
ويثكّد املوسى (8..1م )32 ،أنّه لكي يكون دور املعلّم فعّاال؛ فإنّه من الواجب عليه أن جيمع مـا
بني التّخصّص ،واخلربة ،وذلك بأن يكون مثهّال تأهيال جيّدًا ،ومكتسِبًا اخلربةَ الالّزمةَ لصقلِ جتربته ،يف ضـوء
دقة التّوجيه الفنّيّ ،وعليه؛ فال يكفي التّدريبُ الرّمسيَّ للمعلّمني يف هذا اجلانب ،بل جيب االهتمـام بالتّـدريب
املستمر ،واحملقّق ملزيدٍ من التّفاعل مع زمالئهم؛ ملساعدهتم على تعلّم فضلى األساليب؛ لتحقيق التّكامل ما بـني
التّكنولوجيا ،وممارسات التّعلّم ،والتّعليم ،ما جيعل دور املعلّم أكثر أمهّيّة فيما يتعلّق مبسألة توجيه طالّبه الوجهـة
الصّحيحة؛ لإلفادة القصوى من التّكنولوجيا.
مث يأيت دور املتعلّم؛ حيث يُعَدُّ حمور العمليّة التّعليميّة بصفة عامّةٍ ،وحمور التّعلّم املدمج بصفةٍ خاصّـةٍ ؛
إذ يشري احلريبّ (3381هـ )33 ،إىل أنّ املتعلّم هو حمور العمليّة التّعليميّة ،وأنّ كلّ شيءٍ جيب أن يُكَيَّفَ وفق
ميوله ،واستعداداته ،وقدراته ،ومستواه األكاددميّ ،والتّربويّ.
ويأيت ب عد ذلك دور جتهيز البيئة التّعليميّة يف املدارس؛ لتتناسب مع دعم ،وتنفيذ ،وجنـاح إسـتراتيجية
التّعلّم املدمج ،حيث يذكر السّواعي ،وقاسم (8..0م )0 ،أنّ جناح أيّ تعليمٍ إنّما هو متوقّـفٌ علـى البيئـة
التّعليميّة الّيت حيدث فيها التعليم؛ فالبيئة التّعليميّة تلعب دورًا مهماا يف حتقيق أهداف التّعلّم جنبًا إىل جنـبٍ مـع
املنهج ،واملعلّم ،وطرائق التّدريس احلديثة الّيت تُفَعِّلُ دورَ املتعلّم ،وجتعله يف قلب العمليّة التّعليميّة ،ولكي تتحقّـق
أهداف التّعلّم ال بد من أن تكون البيئة التّعليميّة جاذبة ،وشائقة ،مبا جيعل املتعلّمني يشـعرون فيهـا بالرّاحـة،
واألمن ،والتّحدّي ،ومبا حيفّزهم على التّعلّم.
وخالصةُ القول هي أنّ تطبيق التّعلّم املدمج حيتا إىل استعدادٍ ،وجتهيـز ،وذلـك بإعـداد املنـاهج
الورقيّة ،واملناهج اإللكترونيّة املناسبّة ،وإعداد املعلّمني القادرين على تفعيله ،وهتيئة املتعلّمني؛ لتطبيقـه ،وتـوفري
البيئة التّعليميّة املناسبة.
ونتيجة ملا سبق؛ فقد سعت الدّراسة احلاليّة إىل حتديد ،وتعرُّف مطالـب اسـتخدام الـتّعلّم املـدمج
(اخلليط) يف تدريس العلوم الطّبيعيّة ،من وجهة نظر معلّمي العلوم باملرحلة الثّانويّة.
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بالنّظر إىل واقع تدريس العلوم الطّبيعيّة يف مدارسنا ،يُالحظ أنّ الطّريقة االعتياديّة الصّـفّيّة ،مازالـت
الطّ ريقة األكثر شيوعًا يف التّدريس؛ حيث يركز املعلّم على أسلوب اإللقاء ،والتّلقني ،بينما يبقـى دور املـتعلّم
حمصورًا يف االستذكار؛ ألجل احلفظ ،واسترجاع املعلومة ،واعتماده بدرجةٍ كبريةٍ على مساعدة اآلخرين.
ومع التّسليم بسلبيّة مثل هذه الصّورة ،ومع ظهور اتّجاهاتٍ إجيابيّ ٍة لدى بعض املعلّمـني ،ويف بعـض
املثسّسات التّعليميّة حنو استخدام التّعلّم اإللكتروينّ يف التّعلـيم ،إالّ أن الـتّعلّم ،كمـا أشـار عبـد اجمليـد
(8..2م ،)31،ما زال يعاين قصورًا واضحًا يف التّصميم التّعليميّ للتّعلّم اإللكتروينّ ،والتّخطيط له ،واالهتمـام
به؛ باعتباره نوعًا من أنواع التّعلّم ،ال تقنية من تقنياته؛ حيث ينصبّ االهتمام ،والتّركيز األكربان على التّقنيـة
املستخدمة يف التّعلّم اإللكتروينّ ،ومدى جودهتا أكثر من االهتمام بالنّظريّات التّربويّة ،والتّدريسيّة الّـيت حتكـم
تصميم بيئة التّعلّم اإللكتروينّ ،وتسهم بدورٍ إجيايب يف تفعيلها ،وإدارهتا.
إضافة إىل ما سبق ،ال زالت بعض العيوب  -رغم املميّزات العديدة للتّعلّم اإللكتروينّ  -مـثثّرة علـى
كفاءته ،وفاعليته التعليمية ،وقد ذكر دوميّ ،والشّناق (8..0م ،)338،وعبد اجمليد (8..2م )38،بعضًا من
هذه العيوب ،يوجزها الباحث كما يلي:
 .3إضعاف دور املدرسة كنظامٍ اجتماعي معين بالتّنشئة االجتماعيّة ،وهو ما ينصـبّ متامًـا علـى الـتّعلّم
اإللكتروينّ املعتمد على اإلنترنت بصورتيه املتزامنة ،وغري املتزامنة.
 .8افتقار التّعلّم اإللكتروينّ للتّفاعل اإلنساينّ ،وإىل العالقات االجتماعيّة الّيت تُبىن ما بني املتعلّمني ،وبعضـهم
البعض ،وما بني املعلّم ،واملتعلّمني.
 .1بعض السّلبيّات األخالقيّة؛ كدخول املتعلّمني مواقعَ إ لكترونّي ٍة غري أخالقيّ ٍة.
 .3عدم مناسبة التّعلّم اإللكتروينّ بعض املتعلّمني يف مراحل التّعليم العامّ ،وخاصة يف املـرحلتني االبتدائيّـة،
واملتوسّطة  ،واللّتني حيتا املتعلّمون ضمنهما تعلّ َم املوادّ الدّراسـيّة جنبًـا إىل جنـبٍ ،مـع اكتسـاب
السّلوكيّات ،والقيم االجتماعيّة.
ويف ضوء هذه السّلبيّة ،سعى التّربويّون إىل تدارك تلك العيوب ،من خالل اعتماد ،أو تبنّي نظامٍ جيمـع
ما بني مميّزات التّعلّم اإللكتروينّ ،ومميّزات التّعلّم االعتياديّ ،وقاد ٍر على التخلّص من العيوب السّابقة ،مـا أدّى
إىل ظهور التّعلّم املدمج (اخلليط) ،الّذي تقوم فلسفته على املز ما بني التّعلّم االعتياديّ ،املعتمد علـى تقابـل
املتعلّم وجهًا لوجهٍ مع املعلّم ،والزّمالء ،وما بني التّعلّم اإللكتروينّ بأمناطه املختلفـة داخـل حجـرة الدّراسـة
االعتياديّة ،وحتت إشراف ،وتوجيه املعلّم ،وباستخدام تقنيات التّعّلم اإللكتروينّ (عبد اجمليد8..2 ،م.)8.،
وقد أوصى عديدٌ من الدّراسات بضرورة تبنّي التّعلّم املدمج يف التّدريس؛ فمـن الدّراسـات العربيّـة
املوصّية مبثل هذا التّوجّه :دراسة إبراهيم (8..1م) ،ودراسة شوملي (8..1م) ،ودراسة عبد املعطي ،والسّيّد
(8..1م) ،ودراسة وفاء كفايفّ (8..1م) ،ودراسة البيطار (8..2م) ،ودراسة سعا د شـاهني (8..2م)،
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ودراسة عبد اجمليد (8..2م) ،ودراسة وفاء مرسي (8..2م) ،ودراسة آمـال أمحـد (8.3.م) ،ودراسـة
يوسف (3313هـ) ،ودراسة اجلحديلّ (3318هـ).
و من الدّراسات األجنبيّة املوصية بتبنّي الـتّعلّم املـدمج يف التّـدريس :دراسـة [لينـا] (Lynna,
) ،2004ودراسة [روبسـن]) ،(Robison, 2004ودراسـة [كريسـون] )،(Creson, 2005
ودراسة [هوليـداي] ) ،(Holliday, 2005ودراسـة [مـاجور] ) ، (Maguire, 2005ودراسـة
[أكويونلو] ،و[سويلو] ) ،(Akkoyunlu & Soylu, 2006ودراسـة [فردينانـد] (Ferdinand,
) ،2006ودراسة [برييرا] ،وآخـرين ) ،(Pereira. et.al., 2007ودراسـة [ميلتـون] ،و[قريـف]،
و[تشوباك]).(Melton, Grafe & Chopak-foss
ومن هنا جاء التوجّه يف البحث احلايلّ  ،بتحديد مشكلة الدراسة  ،واليت تتمثـل يف تعـرُّف مطالـب
استخدام التعلم املدمج ( اخلليط ) يف تدريس العلوم الطبيعية من وجهة نظر معلمي العلـوم الطبيعيـة باملرحلـة
الثانوية ودرجة توافرها .

وتتمثل أسئلة الدّراسة يف التّايل:
" )3ما مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف منهج العلوم الطبيعيّة من وجهة نظر معلّمي
العلوم؟".
" )8ما مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف معلم العلوم الطّبيعيّة من وجهة نظر معلّمي
العلوم؟".
" )1ما مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم تو ّفرها يف املتعلّم لدراسة العلوم ال ّطبيعيّة من وجهة نظر
معلّمي العلوم؟".
" )3ما مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف البيئة التّعليميّة لتدريس العلوم الطّبيعيّة من وجهة
نظر معلّمي العلوم؟".
" )0هل توجد فروقٌ ذات داللةٍ إحصائيّة عند مستوى الدّاللة ( ).0.0بني وجهات نظر املعلّمني فيما
يتعلّق مبطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها عند تدريس العلوم الطّبيعيّة يف ](املنهج)( ،املعلّم)،
(املتعلّم)( ،البيئة التّعليميّة)[ تعزى للمتغيّرات التّالية([ :التّخصّص)( ،نظام املرحلة)]؟".
" )3ما درجة توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة من وجهة نظر
معلّمي العلوم؟".
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" )1ما درجة توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة من وجهة نظر
معلّمي العلوم؟".
" )2ما درجة توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف املتعلّم لدراسة العلوم الطّبيعيّة من
وجهة نظر معلّمي العلوم؟".
" )8ما درجة توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف البيئة التّعليميّة لتدريس العلوم الطّبيعيّة
من وجهة نظر معلّمي العلوم؟".
" )3.هل توجد فروقٌ ذات داللةٍ إحصائيّ ٍة عند مستوى الدّاللة ( ).0.0بني وجهات نظر املعلّمني فيما
يتعلّق مبدى توافر مطالب استخدام التعلم املدمج الالّزم توفّرها عند تدريس العلوم الطّبيعيّة يف
](املنهج)( ،املعلّم)( ،املتعلّم)( ،البيئة التّعليميّة)[ تعزى للمتغيّرات التّالية([ :التّخصّص)( ،نظام
املرحلة)]؟".

هدفت هذه الدّراسة إىل ما يلي:
 .3حتديد مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة من التّعليم العامّ ،الواجب
توفّرها يف كلٍّ من([ :املنهج)( ،املعلّم)( ،املتعلّم)( ،البيئة التّعليميّة)].
 .8حتديد درجة توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة من التّعليم
العامّ باملرحلة الثانوية الواجب توفّرها يف كلٍّ من([ :املنهج)( ،املعلّم)( ،املتعلّم)( ،البيئة التّعليميّة)].
 .1تعرف درجة وجود اختالفاتٍ ما بني متوسّطات استجابات عينة الدّراسة ،تعزى ملتغيّري (التّخصّص)،
و(نظام املرحلة).

تكمن أمهّيّة هذه الدّراسة يف النّقاط التّالية:
 .3انسجامها مع مشروع تطوير املناهج الدّراسيّة يف مجيع املراحل الدّراسيّة ،مبا فيها مناهج العلوم ،والّـذي
نادت به وزارة التّربية ،والتّعليم مثخّ ًرا ،بدءًا بالعام الدّراسيّ (3380/3383هــ) ،ضـمن خطّـ ٍة
عشريّ ٍة؛ لتطوير التّعليم ،مسايرة ملطالب التّنمية االقتصاديّة ،واالجتماعيّة يف اململكة؛ وصوال إىل فضـلى
النّتائج.
 .8من املثمّل أن توجّه نتائج الدّراسة القائمني على العملّيّة التّعليميّة إىل خطواتٍ إجرائيّةٍ ،وتنفيذيّةٍ ،تسـاعد
على بيان ،وحتقيق فوائد التّعلّم املدمج.
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 .1من املثمّل أن تفيد نتائج الدّراسة يف كشف مطالب التّعلّم املدمج الالّزمة لتطبيقه ،واستخدامه يف العمليّـة
التّعليميّة بصفةٍ عامّ ٍة ،وتدريس العلوم بصفةٍ خاصّ ٍة.
 .3دمكن أن تسهم هذه الدّ راسة يف زيادة وعي القائمني على التّعليم الثّانويّ ،ومعلّمـي العلـوم باملرحلـة
الثّانويّة بأمهّيّة التّعلّم املدمج ،ومطالب هذا النّوع من التّعلّم ،وآليّة تطبيقه ،مبا يساعدهم على االسـتفادة
من تطبيقه يف تدريس موادهم.
 .0من املثمّل أن تفيد هذّه الدّراسة يف تزويد مصمّمي برنامج التّعلّم املدمج بـبعض اإلرشـادات الالّزمـة
لتصميم هذه الربامج ،وتطويرها ،من واقع مرئيّات املعلّمني ،ومطالبهم.
 .3من املثمّل أن تسهم نتائج هذه الدّراسة يف استبدال أساليبَ متعدّدة الوسائط تعتمـد علـى تكنولوجيـا
متطوّرةٍ ممثّلةٍ يف التّعلّم املدمج ،باألساليب االعتياديّة القائمة يف التّعليم الثّانويّ.
 .1دمكن أن تسهم هذه الدّراسة ،يف ضوء نتائجها ،بتقدمي بعض املقترحات؛ للتّغلّب على معوقات اسـتخدام
التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم.

تتمثّل حدود الدّراسة احلاليّة فيما يلي:
 .3احلدود املوضوعيّة :ركّزت الدّراسة احلاليّة على حتديد مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تـدريس العلـوم
الطّبيعيّة ،ودرجة توفّرها.
 .8احلدود البشريّة :اقتصرت هذه الدّراسة على معلمي العلوم الطّبيعيّة [(الفيزياء)( ،الكيمياء)( ،األحيـاء)،
(علم األرض)] ،باملرحلة الثّانويّة.
 .1احلدود املكانية :اقتصرت هذه الدّراسة على املدارس الثّانويّة احلكوميّة للبنني ،بشقّيها([ :النّظـام العـامّ)،
(نظام املقرّرات)] ،مبحافظة جدّة ،باململكة العربيّة السّعوديّة.
 .3احلدود الزّمنيّةُ :طبِّقت هذه الدّراسة يف الفصل الدّراسـيّ الثّـاين ،مـن العـام الدّراسـيّ [- 3318
3311هـ].
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][Blended Learning
عرّفه شوملي (8..1م) بأنّه" :استخدام التّقنية احلديثة يف التّدريس ،دون التّخلّي عن الواقع التّعليمـيّ

املعتاد ،واحلضور يف غرفة الصّفّ ،ويتمّ التّ ركيز على التّفاعل املباشر داخل غرفة الصّفّ عن طريـق اسـتخدام
آليات االتّ صال احلديثة؛ كاحلاسوب ،والشّبكات ،وبوابات اإلنترنت" .ص0
وعرّفه سالمة (8..3م) بأنّه" :مز  ،أو خلـط أدوار املعلّـم االعتياديـة ،يف الفصـول الدّراسـيّة
االعتياديّة ،مع الفصول االفتراضيّة ،واملعلّم اإللكتروينّ؛ أي أنّه تعلّ ٌم جيمع بـني الـتّعلّم االعتيـاديّ ،والـتّعلّم
اإللكتروينّ" .ص03
ويعرّف [يل] ) (Lee, 2008التّعلّم املدمج؛ بوصفه" :التّعلّم الّذي يعمل على الدّمج املتوازن لكـ ّل
اجلوانب احملدّدة للعمليّة التّعليميّة ،مثل :التّعلّم وجهًا لوجهٍ ،والتّعلّم املوجّه باملعلّم من جهةٍ ،والتّعلّم اإللكتـروينّ
من جهةٍ أخرى"p363 .
ويعرّف الباحث التّعلّم املدمج (اخلليط) إجرائياا ،بأنّه" :جتميعٌ ،أو خلطٌ جملموعةٍ من الوسائط التّعليميّـة
املتعدّدة ،واالستراتيجيّات العلميّة ،وتقنيات التّعلّم اإللكتروينّ ،الّيت يسـتخدمها معلّمـو العلـوم الطّبيعيّـة ،يف
املرحلة الثّانويّة ،يف تدريس املقررات الدّراسية مع املتعلّم وجهًا لوج ٍه ،يف الدّروس الصّفّيّة االعتياديّة".


يعرّف الباحث مطالب التّعلّم املدمج (اخلليط) إجرائياا ،بأنّها" :املقوّمات األساسيّة الالّزمة السـتخدام
التّعلّم املدمج ،والّيت جيب توفّ رها يف منهج العلوم الطّبيعيّة ،ويف املعّلم ،ويف املتعلّم ،ويف البيئة التّعليميّة".
يعرّف الباحث النظام العام الثانوي إجرائياا ،بأنّها  :هيكل اعتيادي للتعليم الثانوي يتكون من برنامج مشترك
يدرسه مجيع الطالب وثالث مسارات ختصصية  :أحدمها للعلوم العربية والشرعية ،والثاين للعلوم اإلنسانية
واالدارية  ،والثالث للعلوم الطبيعية  ،يتجه الطالب للدراسة يف أحدها  ،وتتبىن هذه اخلطة يف هيكلها جوانب
عديدة من أمهها :
 - 3نظام السنوات الدراسية يف كل سنة دراسية فصلني دراسيني.
 - 8نظام املعدالت الفصلية والتراكمية للصفني الثاين والثالث الثانوي فقط.
 - 1املنهج فيها يعتمد مقررات دراسية منفصلة واليت يتراوح عددها من ( )32 – 30مقررا خالل العام
الدراسي.
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يعرّف الباحث النظام العام الثانوي إجرائياا ،بأنّها  :هيكل جديد للتعليم الثانوي يتكون من برنامج مشترك
يدرسه مجيع الطالب ومسارين ختصصيني أحدمها للعلوم اإلنسانية واآلخر للعلوم الطبيعية  ،يتجه الطالب
للدراسة يف أحدمها  ،وتتبىن هذه اخلطة يف هيكلها اجلديد جوانب عديدة من أمهها:
 - 3نظام الساعات الدراسية املقننة اليت يسجلها الطالب يف كل فصل دراسي.
 - 8نظام املعدالت الفصلية والتراكمية.
 - 1املنهج فيها يعتمد مقررات جديدة ذات بعد تكاملي رأسي ال تزيد عن سبع مقررا خالل الفصل الدراسي
الواحد.
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يأيت هذا الفصل من الدّراسة؛ بوصفه دمثّل مراجعة لألدب التّربويّ السابق ،ويتكون من إطارٍ نظري
حوى مبحثني ،تناول أوّهلما التّعلّم املدمج ،من حيث :مفهومه ،ونشأته ،وأهدافه ،واحلاجة إليه ،وأبعاد الدمج،
ومناذ التّعلّم املدمج ،وطرائقه ،واستراتيجيّاته ،وفوائد ،ومميّزات التّعلّم املدمج ،وأمهّيّة التّعلّم املدمج يف تدريس
العلوم الطّبيعيّة ،وعوامل جناحه ،ومعوّقات استخدام التّعلّم املدمج ،ويتناول ثانيهما مطالب استخدام التّعلّم
املدمج.
كما يتضمّن هذا الفصل مراجعة مجلةٍ من الدّر اسات السّابقة ،منها دراساتٌ عربيّةٌ ،ودراساتٌ أجنبيّةٌ،
ويلي استعراضها تعليقٌ عامٌّ عليها.



""Blended Learning
ُيعدّ التّعلّم املدمج طريقة حديثةُ ،م ْكملة لطرائق التّعلّم التّربويّة ،والتّعليميّة االخرى؛ حيث يشمل املـز
ما بني الطّريقتني االعتياديّة ،واإللكترونيّة يف التّدريس؛ إذ أكّد عديدٌ من املهتمّني بالتّعلّم املدمج علـى أمهّيّتـه،
ودوره اإلجيايبّ ،وفاعليّته يف التّدريس؛ فقد ذكر التّودريّ (3381هـ )11- 18،أنّ التّعلّم اإللكتروينّ ُيعدّ من
ضرورات العمليّة التّعليميّة ،ال من كمالياتّها فحسب ،أو كونه جمرّد رفاهيةٍ ،أو تسليةٍ ،بل قد غـدا الزمًـا؛
ملواجهة زيادة أعداد املتعلّمني بشكلٍ حادٍ؛ حيث ال تستطيع املدارس -يف األوضاع املعتادة  -استيعاهبم مجيعًـا،
كما أنّ هذا النّوع من التّعلّم معزّ ٌز جيّ ٌد للتّعلّم االعتياديّ؛ فيمكن أن تدمَج هذه الطريقة مع التّدريس املعتـاد؛
فيكون داعمًا له ،ويف هذه احلال؛ فإنّ املعلّم قد حييل املتعلّمني إىل بعض األنشطة ،أو الواجبات املعتمدة وسـائطَ
إلكترونيّة ،كما أنّ التّعلّم اإللكتروينّ قد أصبح ضرورياا؛ للقضاء على بعض سـلبيّات الطّرائـق ،والوسـائل،
واألنشطة االعتياديّة.
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وقد بدأ استخدام مصطلح التّعلّم املدمج ،كما أشـار إبـراهيم (8..1م ،)33،بكثـرةٍ يف الـدّوائر
األكاددميّة ،واملثسّسيّة بداية من العام (8..1م)؛ حيث أشارت اجلمعيّة األمريكيّة للتّدريب ،والتّطوير حينذاك،
إىل أنّ التّعلّم املدمج قد غدا من فضلى االتّجاهات احلديثة يف صناعة ،وتوصيل املعرفة.
وكان سبب ظهور التّعلّم املدمج ،كما يورد ذلك سالمة (8..3م ،)03،استغرب املفكّرين التّربويّني
انتشار التّعلّم اإللكتروينّ بصيغته ،عرب الفصول االفتراضيّة ،وعدُّ حتوّال عن مسـات الـتّعلّم املدرسـيّ الصّـفّيّ
االعتياديّ ،ويف الوقت ذاته؛ فإنّه من غري الصّواب جتاهل التّكنولوجيا ،وأثرها يف التّعليم ،لـذا كـان الـرّأي
باجلمع ما بني فوائد النّظامني ،ما أدّى إىل ظهور [التّعلّم املدمج].
وهناك جمموعةٌ من املسمّيات الّيت تناولت التّعلّم املدمج ،وقد نتج هذا التّعدّد يف املسمّيات؛ نتيجة تعـدّد
االجتهادات يف ترمجة املصطلح "."Blended Learning
ومن هذه املسمّيات[ :التّعلّم املدمج] ،و[التّعلّم املختلط] ،و[التّعلّم اخللـيط] ،و[الـتّعلّم املخلـوط]،
و[التّعلّم املمزو ] ،والتّعلّم التّمازجيّ] ،و[التّعلّم املتماز ] ،و[التّعلّم اإللكتروينّ املمزو ][ ،والـتّعلّم اهلجـني]،
و[التّعلّم متعدّد املداخل] ،و[التّعلّم املثلَّف].
ويُعدّ التّعلّم املدمج من املصلحات اجلديدة يف اجملال التّربويّ ،وُيقصد به عامّة :دمج التّعلّم اإللكتـروينّ،
مع التّعلّم االعتياديّ ،ويسعى إىل معاجلة بعض نواحي القصور يف التّعلّم اإللكتروينّ ،ودمكن القول بأنّـه يعتـرب
التّطوّر الطّبيعيّ للتّعلّم اإللكتروينّ.
وقد عرف عبد اجمليد (8..2م) التّعلّم املدمج بأنّه" :منطٌ من أمناط التّعلّم اإللكتروينّ ،وهـو البـديل
املنطقيّ ،والعمليّ للتّعلّم اإللكتروينّ ،وأ كثر أجياله تطوّ ًرا ،ويُعدُّ يف الوقت ذاتـه مكمّـال ألسـاليب الـتّعلّم
االعتياديّة ،ورافدًا هلا؛ إذ أنّ تقنية املعلومات ليست هدفا ،أو غاية يف حدّ ذاهتا ،بل هي وسيلةٌ لتوصيل املعرفـة،
وحتقيق األهداف التّربوية املنشودة ،مبا جيعل املتعلّم مستعداا ملواجهة مطالب احلياة الّيت أصبحت تعتمد بشـك ٍل،
أو بآخرَ على تقنية املعلومات" .ص83
وعرّفه زيتون (8..0م) ،بوصفه " :إحدى صيغ التّعليم ،أو التّعلّم الّيت يندمج فيها التّعلّم اإللكتـروينّ،
مع التّعلّم الصّفّيّ االعتياديّ يف إطارٍ واحدٍ؛ حيث تُوظَّف أدوات التّعلّم اإللكتـروينّ سـواءٌ املعتمـدة علـى
الكمبيوتر ،أو على الشّبكة يف الدّروس ،مثل :معامل الكمبيوتر ،والصّفوف الذّكيّة ،ويلتقي املعلّم مع الطّالـب
وجهًا لوجهٍ معظمَ األحيان" .ص83
بينما يرى [سينغ] ) (Singh, 2003أنّ التّعلّم املدمج عبارةٌ عـن" :جتميـع ا لوسـائط املتعـدّدة؛
لتوصيل املعلومات ،والّيت تكون مصمَّمة ليتكامل كلٌّ منها ،مع اآلخر ،ولتعزّز التّعلّم ،والسّلوك التّعليميّ املـبينّ
على التّطبيق العمليّ (التّعلّم االعتياديّ)"p32 .
وعرفه [ثورن] ) (Thorne, 2003بأنه " :دمج تكنولوجيا الوسائط املتعـدّدة ،وملفـات الفيـديو
احملمّلة على أقراص ] ،[C.Dsوالفصول اإللكترونيّة ،والربيد الصّـويتّ ،والربيـد اإللكتـروينّ ،واملـثمترات
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صوتيّة ] ،[Conference Callsوالنّصوص املتحرّكة ،والفيديو عرب اإلنترنـت؛ سحيـث تكـون هـذه
ال ّ
الوسائط جمتمعة ،متّحدة مع األشكال التّقليديّة للفصول وجهًا لوجهٍ"pp16-17 .
ويعرّفه شوملي (8..1م) بأنّه" :استخدام التّقنية احلديثة يف التّـدريس ،دون التّخلّـي عـن الواقـع
التّعليمي املعتاد ،واحلضور يف غرفة الصّفّ ،ويتم التّ ركيز على التّفاعل املباشر داخل غرفة الصّفّ عـن طريـق
استخدام آليات االتّ صال احلديثة؛ كاحلاسوب ،والشّبكات ،وبوابات اإلنترنت ،ودمكن وصف هذا التّعلّم بأنّـه
الكيفيّة الّيت تُنظّم هبا املعلومات ،واملواقف ،واخلربات التّربويّة الّيت تُقدَّم للمتعلّم عن طريق الوسائط املتعدّدة الّـيت
توفرّها التّقنية احلديثة ،أو تكنولوجيا املعلومات" .ص0
ويُقصد بالتعلم املدمج ،كما ذكر الشّطرات (8..8م) ،ذلك "التّعلّم الّذي تتكامل فيه أساليب التّعلّم
اإللكتروينّ من جهةٍ ،وأساليب التّعلّم االعتياديّ الّذي جيمع املتعلّم ،واملعلّم وجهًا لوجهٍ مـن جهـةٍ أخـرى".
www.inteltao.gov.jo/forum/viewtopic.php?f=9&t

ويثكّد العتييبّ (8.3.م )30،أنّ التّعلّم املدمج ال يعتمد على التّكنولوجيا الّيت تثري اهتمـام املـتعلّمني

بدون أن تُقدِّم إضافة مهمّة إىل عمليّة التّعلّم؛ فاملهمّ يف عملية الدّمج هو استخدام الطريقة الفضـلى؛ لتحقيـق
األهداف التّعليميّة ،وتطبيق التّكنولوجيا اليت تدعم هذه األهداف بالشّكل املناسب.
ومن خالل جممل التّعريفات ،واآلراء السّابقة حول التّعلّم املدمجُ ،يالحظ االتّفاق على أنّه مفهـومٌ دالٌّ
على شكلٍ من أشكال استراتيجيّات التّعلّم احلديثة الّيت تعمل على توظيـف الـتّعلّم اإل لكتـروينّ ،مسـتخدمًا
تكنولوجيا املعلومات ،واالتّصاالت ،والوسائل اإل لكترونيّة ،دون التّخلّي عن الواقع التّعليمي املعتاد ،واحلضـور
يف غرفة الصّفّ ،وتفاعل املتعلّمني مع بعضهم ،ومع املعلم ،يف عمليّيت التّعلّم ،والتّعليم؛ سحيث يتشارك التّعلّمـان
اإللكتروينّ ،واملعتاد ،ويدجمان معًا؛ إلجناز عمليات التّعليم ،والتّعليم املخططة على أكمل وجهٍ.

على الرّغم من أن مصطلح [التّعلّم املدمج] مل يبدأ استخدامه يف األوسـاط األكاددميّـة ،والتّعليميّـة،
واألوساط التّدريبيّة بشكلٍ متزايدٍ إالّ يف العام (8..1م) ،إالّ أنّ ممارسة الدّمج ما بـني الـتّعلّم االعتيـاديّ،
والتّعلّم اإللكتروينّ كانت موجودة قبل هذا التّاريخ ،ولعل من أبرز الدّالئل على ذلك ،ما ورد ضمن توصـيات
املثمتر العلميّ السّنويّ الثّامن للجمعيّة املصريّة لتكنولوجيا التّعليم (8..3م)؛ إذ نصّت إحدى التّوصيات علـى
أنه " :على املدرسة االهتمام بإعداد الدّروس اإللكترونيّة كنماذ َ متكاملةٍ للمدرسة اإل لكترونيّة ،يراعـي فيهـا
التّكامل بينها ،وبني ما يُقدَّم يف املدرسة االعتياديّة؛ لضمان توظيفها ،واستخدامها"( .غامن8..8 ،م)31- 3.،
ونقل العتييبّ (8.3.م )30- 33،عن كـلٍّ مـن [بريسـن] ) ،(Bersin, 2004و[شـاندل]
) (Chandle, 2006إشارهتما إىل أنّ عمليات دمج التّكنولوجيا ،والتّقنية يف التّعليم تعود إىل ثالثني سـنة
مضت ،ودمكن تلخيص هذه العمليات ،وفق املراحل التّالية:
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[املعلّم يقود التّعليم ،والتّدريب] :يف البدايات ،كان للمعلّم الـدّور األساسـيّ يف العمليّـة
التّعليميّة ،والتّدريبيّة ،يف ظلّ غياب دور املتعلّم ،وقد واجهت املعلّمني مشكلةُ تعليم أعـدادٍ كـبريةٍ مـن
املتعلّمني معًا ،غري أنّ توظيف التّكنولوجيا ،والتّقنية احلديثة قد ساهم يف حلّ هذه املشكلة؛ سحيـث أمكـن
الوصول إىل متعلّمني أكثر ،يف وقتٍ أقصرَ.
[تعليمٌ ،وتدريبٌ أساسهما احلاسبات الكبرية] :جاء أوّل اسـتخدامٍ لتكنولوجيـا التّعلـيم،
والتّدريب مع احلاسبات الكربى ،واملتوسّطة يف ستّينيّات ،وسبعينيّات القرن املاضي ،وكانت أنظمـة هـذه
احلاسبات حمدودة ،لكنها كانت ذات جدوىً كبريةٍ فيما يتعلّق بالوصول إىل مئات ،بـل آالف املـتعلّمني،
واملتدرّبني يف أماكنهم.
[التّ دريب باستخدام الفيديو املباشر عرب األقمار الصّـناعيّة] :وجـاءت هـذه اخلطـوة يف
سبعينيّات القرن املاضي ،عندما بدأت الشّركات استخدام شبكات الفيـديو؛ لتوسـيع دائـرة التّعلـيم،
والتّدريب املباشر من قَبل املعلّم ،وهو ما ُيطلق عليه اليوم [التّعلّم عن بعدٍ].
[عصر القرص املدمج] :شكّل عصر القرص املدمج يف مثانينيّات ،وتسعينيّات القرن املاضـي
قاعدة ،ومرحلة متهيديّة لكثري ممّا يُشاهد اليوم من تعليمٍ ،وتدريبٍ عرب اإلنترنت.
[دخول اإلنترنت يف التّعليم ،والتّدريب (اجليل األوّل)] :أواخرَ تسعينيّات القرن املاضـي،
حدثت تغيّراتٌ مهمّ ٌة يف جمال التّطوّر التّكنولوجيّ؛ فقد أضحت شبكات ،وخـدمات اإلنترنـت واسـعة
االنتشار ،وغدت أجهزة احلاسوب سريعة ،وذات كفاءةٍ عالي ٍة فيما خيصّ عـرض الصّـوت ،والصّـورة،
وأصبح هناك برامجُ حللّ عديدٍ من املشاكل الّيت كانت تظهر يف عصر القرص املدمج ،كما ظهـر يف هـذه
املرحلة مفهوم التّعلّم اإللكتروينّ.
وبعد انتشار التّعلّم اإللكتروينّ ،وظهور بعض السّلبيّات ،واملشكالت النّاجتة عن تطبيقه ،وخالل العقـد
األ ّول من األلفيّة الثّالثة ،ظهر التّعلّم املدمج؛ ليجمع ما بني إجيابيّات التّعلّم االعتيـاديّ ،والـتّعلّم اإللكتـروينّ،
وليعاجل سلبيّاهتما.
وال يزال التّعلّم املدمج يف بدايات تطبيقه ،واستخدامه ،ومن املنتظر إسهامه يف تطوير العمليّة التّعليميّـة
من خالل ما جيمعه من مميّزات التّعلّمني اإللكتروينّ ،واالعتياديّ ،ومن خالل كونه هادفا إىل احملافظة على قـيم
التّعلّم ،وأسسه ،واالستفادة من التّكنولوجيا ،وتطوّرها ،ما يعين إمكانيّة القول بأنّ التّعلّم املـدمج قـد ظهـر؛
ليجمع ما بني األصالة ،واحلداثة.
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يأيت التّعلّم املدمج حمقرقا مجلة من األهداف يف امليدان التّربويّ ،وقد ذكرت وفـاء مرسـي (8..0م،
 ،)22- 21وكنسارة ،وعطّار (8.33م )88.،من هذه األهداف ،ما يلي:
 .3تقدمي عديدٍ من فرص التّعلّم بطرقٍ خمتلفةٍ ،ما يساعد على التّوسّع من قاعدة املـتعلّمني املسـتفيدين،
ويرفع جدوى اخلدمات التّربويّة املقدَّمة.
 .8االستفادة من التّكنولوجيا احلديثة ،ومواكبة عصر التّقدّم ،دون أن نفقـد التّواصـل االجتمـاعيّ،
واإلنساينّ ،والّذي نلمسه يف الفصول االعتياديّة ،إضافة إىل متكني املتعلّم من التّفاعل بكفاءةٍ عاليـةٍ،
وبإجيابيّ ٍة مع مطالب العصر احلاضر.
 .1التّركيز على جعل التّعلّم حيدث بطريقةٍ تفاعليّ ٍة.
 .3حتقّق الوصول إىل أكرب عددٍ من املتعلّمني ،يف أقصر وقتٍ ،وبأقلّ تكلفةٍ ممكنةٍ.
 .0إدخال عناصر التّشويق ،والتّجديد ،والتّغيري يف العمليّة التّعليميّة.
 .3تطوير دور املعلّم من كونه مصدرًا وحيدًا للمعرفة ،إىل جعله ُمساع ًدا ،باعتماد مصادرَ متعدّدةٍ.
ونظرًا ملا سبق ،وسحسب ما ورد ذكره من أسبابٍ ،وعواملَ أدّت إىل ظهور التّعلّم املـدمج ،ولكونـه
جامعًا خصائصَ ،وميزات كلٍّ من التّعلّم اإللكتروينّ ،والتّعلّم الصّفّيّ االعتياديّ؛ فإنّ مـن األسـباب املقنعـة،
واجملدية لألخذ به ،وتطبيقه يف مدارسنا ،ما ذكره كلٌّ من وفـاء مرسـي (8..0م ،)3.8- 3..،ويوسـف
(3313هـ ،)3..،وعطّار ،وكنسارة (8.33م ،)8- 2،ودمكن تلخيصه فيما يلي:
 .3قصور مثسّساتنا التّعليميّة -يف الوقت احلايلّ  -عن مواكبة العصر؛ ألسباب عـدّ ٍة ،مـن بينـها عـدم
االهتمام بإدخال ،واستخدام التّقنيات احلديثة يف التّعليم بالقدر املناسب ،وخاصّة بعد التّطوّر الكـبري يف
جمال التّقنيات ،واالتّصاالت ،وبالذّات فيما خيصّ احلاسب اآليلّ ،واإلنترنت.
 .8االنفجار املعريفّ ،والتّكنولوجيّ يف شتّي اجملاالت.
 .1عدم وجود املختربات ،واألجهزة األخرى بالقدر املناسب الّذي يكفي املتعلّمني يف املثسّسات التّعليميّـة
بأعدادهم احلاليّة املسجّلة.
 .3تكدّس مثسّساتنا التّعليميّة –ذات املمارسات التّقليديّة  -باملتعلّمني ،ما أثّر ،ويثثّر سلبًا علـى مسـتوى
العمليّة التّعليميّة.
 .0ظهور مناذ َ جديدةٍ ،وحديثةٍ من اجلامعات ،تعتمد التّعلّم اإللكتروينّ ،والتّعلّم املدمج ،منـها :اجلامعـة
االفتراضيّة (اإللكترونية) ،واجلامعة الشّاملة ،واجلامعة املفتوحة ،وجامعة التّعلّم عن بعد ...وغريها؛ مـا
استلزم ضرورة االهتمام بإدخال ،واستخدام التّعلّم املدمج يف مدارسنا.
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 .3احلاجة امللحّة إىل تطوير أداء املدارس ،ما يسـتدعي إدخـال الـتّعلّم املـدمج؛ لتطـوير ،وحتسـني
االستراتيجيّات ،واألساليب املستخدمة فيها.
 .1ارتفاع تكلفة اإلنشاءات ،واملباين ،والتّجهيزات املدرسيّة.

ال يقتصر التّعلّم املدمج على جمرّد الرّبط اليسري ما بني التّدريب يف الصّفّ الدّراسيّ االعتياديّ ،وأنشطة
التّعلّم اإللكتروينّ فحسب؛ إذ إنّ املصطلح قد تطوّر خالل السّنوات القليلة املاضية؛ ليشمل جمموعة أكـربَ مـن
تطبيقات التّعلّم.
وقد أشار [سينغ] ) ،(Singh, 2003,67واخلان (8..0م )138- 13.،إىل أنّ التّعلّم املـدمج
قد يضمّ واحدًا ،أو أكثرَ من هذه األبعاد ،والّيت يأيت بياهنا على النّحو التّايل:
جيمع التّعلّم املدمج ما بني أمناط التّعلّم الشّبكيّ من
خالل تقنيات اإلنترنت ،وما بني التّعلّم غري الشّبكيّ الّذي يتمّ يف احلجرات الدّراسيّة االعتياديّة ،مثل:
تقدمي برنامجٍ تعليمي من خالل الشّبكة العنكبوتيّة أثناء وجود املتعلّمني يف حجرة الدّراسة االعتياديّة،
وبإشراف املعلّم.
يشمل التّعلّم الذّايتّ عمليّات التّعلّم الفرديّ،
والتّعلّم بناءً على حاجة املتعلّم ،أمّا التّعلّم التّعاوينّ؛ فيتض ّمن اتّصاال أكثرَ حيويّة فيما بني املتعلّمني ،ما
يثدّي إىل املشاركة يف املعارف ،واخلربات ،ومراجعة بعض املوادّ ،واألدبيّات ،ومناقشة بعض التّطبيقات
احلديثة ،واخلاصّة بإنتا املتعلّم عرب التّواصل الفوريّ ،باستخدام شبكة اإلنترنت.
يغفل احملتوى اجلاهز البيئة،
واملطالب الفرديّة للمتعلّمني ،ويتميّز هذا النّوع من احملتوى بقلّ ٍة تكلفته املادّيّة ،وكونه ذا كفاءةٍ عاليةٍ،
مقارنة باحملتوى اخلاصّ املُ َعدّ ذاتياا ،إالّ إنّه من املمكن تكييف احملتوى اخلاصّ ،وهتيئته من خالل دمج عددٍ
من اخلربات الصّفّيّة ،أو الشّبكيّة .وقد فتحت املعايري الصناعية مثل [سكروم] ) (Scormالباب حنو
حتقيق مرون ٍة كربى ،فيما يرتبط بدمج احملتوى اجلاهز ،واحملتوى اخلاصّ؛ لتحسني خربات املستخدم،
وبكلفةٍ أقلّ.
من أفضل أنواع الدّمج ،ذلك الدّمج الّذي يوالف ،ويكامل
ضمًَّنا
ما بني التّعلّم ،والعمل ،واملمارسة ،والّذي غدا أحد معايري جناح املثسسات ،وعندما يكون التّعلّم ُم َ
يف عمليات قطاع العمل؛ فإنّ العمل يصبح مصدرًا حملتوى التّعلّم.
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وليس ألي من هذه األبعاد أولويّ ٌة ،أو حظوةٌ يف االستخدام ،والتّطبيق؛ بل يبقى أساس الـتّعلّم املـدمج
النّاجح متمثّال يف اختيار أفضل دمجٍ من خالل مراعاة أهداف التّعليم العامّة ،وحمتوى املقرّر ،ومستوى التّفاعـل
املطلوب ،ومدى حاجات املتعلّمني ،ودافعيّتهم ،وعددهم ،واألخذ بعني االعتبار بعوامـل الوقـت ،والتّكلفـة،
واإلمكانيّات ،والظّروف احمليطة.

للتّعلّم املدمج ثالثة مناذ َ ذكرها [فالياثان] ) ،(Valiathan, 2002واملعايطة (8..3م) ،كمـا
نقلت عنهما خدجية الغامديّ (3313هـ ،)88- 83،و كما ذكرها يوسف (3313هـ ،)31،وهذه النماذ
هي:
) (Skill-Driven Modelوجيمع هذا النّموذ ما بني التّعلّم الذّايتّ،
ب ،أو معلّ ٍم؛ لتيسري دعم ،وتطوير املعرفة ،ويتم ذلك من خالل الربيد اإللكتروينّ،
ووجود مدرّ ٍ
واملناقشات ،واملنتديات ،واللقاءات وجهًا لوجهٍ؛ وصوال إىل تطوير مهاراتٍ ،ومعارفَ حمدَّدةٍ ،مع وضع
برنامجٍ جمدولٍ للمتعلمني ،واستخدام املختربات التّعليميّة التّزامنيّة ،مع تقدمي الدّعم الالّزم للمتعلّمني من
خالل الشّبكة ،والربيد اإللكتروينّ.
) (Attitude -Driven Modelويدمج هذا النّموذ خمتلف األحداث،
ووسائل تقددمها املتباينة؛ ألجل تطوير سلوكيّاتٍ معيّنةٍ ،ويتمّ ذلك عن طريق الدّمج ما بني أساليب
التّعلّم االعتياديّة املتمثّلة يف القاعات الدّراسيّة ،وأساليب التّعلّم عرب الشّبكة ،مع إدخال مفهوم التّعلّم
التّعاوينّ من خالل جلسات التّعلّم االعتياديّة وجهًا لوجهٍ ،أو بإدخال األساليب التّعليميّة القائمة على
التّقنية.
) (Competency-Driven Modelويدمج هذا النموذ األدوات
الدّاعمة له ،مع إدارة مصادر املعرفة ،والتّوجيه؛ من أجل تطوير الكفاءات يف مكان العمل؛ هبدف التقاط
املعرفة ،ونقلها ،ويتطلّب ذلك التّفاعل مع اخلرباء ،ومراقبتهم؛ فاملتعلّمون يكسبون املعرفة من خالل
املالحظة أوّال ،مث من خالل التّفاعل االجتماعيّ مكانَ الدراسة.
ويتّضح من تعدّد هذه النّماذ  ،أنّ كلّ منوذ ٍ خيتلف عن غريه؛ تبعًا للهدف الّذي ي رمي إىل حتقيقه ،وأنّ
لكلٍّ منها طرائقه ،واستراتيجيّاته الّيت تناسب البيئة التّعليميّة الّيت يُطبّق فيها ،ويأيت مثل هذا التّنوّع إثراءً للتّعلّم
املدمج ،وحتقيقا ملرونةٍ جتعله قابال للتّطبيق يف مستوياتٍ ،وبيئاتٍ خمتلفة.
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كما أشار كلٌّ من زيتون (8..0م ،)311- 313،وعبد اجمليد (8..2م )81،إىل وجود عدّة طرائ َق،
واستراتيجيّاتٍ متاحةٍ أمام املعلّمني ،واملدرّبني عند ختطيط عمليّة الدّمج ما بني التّعلّم االعتياديّ ،والتّعلّم
اإللكتروينّ؛ لتكوين التّعلّم املدمج؛ حيث دمكنهم االختيار من بني ما يلي:
-

ويتمّ فيها تقدمي درسٍ معيّ ٍن -أو أكثرَ  -ضمن املقرّر الدّراسيّ من خالل أسـاليب الـتّعلّم
الصّفّيّ ،وتعليم درسٍ آخرَ -أو أكثرَ  -بأدوات التّعلّم اإللكتروينّ ،ويتمّ تقومي املتعلّمني ختامياا مـن خـالل
وسائل التّقييم االعتياديّة ،أو من خالل أساليب التّقييم اإل لكترونيّة.

ويتشارك فيها كلّ من التّعلّم الصّفّيّ ،مع التّعّلم اإللكتروينّ تبادلياا يف تعلّم ،وتعليم الـدّرس
الواحد ،إالّ أنّ البداية تكون للتّعلّم الصّفّيّ أوّال ،مثّ يليه التّعلّم اإللكتروينّ ،ويتم تقـومي املـتعلّمني ختامياـا
-

بأساليب التّقييم االعتياديّة ،أو بأساليب التّقييم اإل لكترونيّة.
وهي تشبه الطّريقة الثّانية إالّ أنّ البداية تكون للـتّعلّم اإللكتـروينّ أوّال ،مثّ يليـه الـتّعلّم
الصّفّيّ ،ويتمّ تقومي املتعلّمني ختامياا بأساليب التّقييم االعتياديّة ،أو بأساليب التّقومي اإللكترونيّة.

ال من الطّريقتني الثّانية ،والثّالثة ،إالّ أنّ التّناوب مـا بـني الـتّعلّمني الصّـفّيّ،
وتشبه ك ًّ
واإللكتروينّ حيدث غريَ مرّ ٍة داخل أحداث الدّرس الواحد ،ال مرّة واحدة كمـا هـو احلـال يف أي مـن
الطّريقتني الثّانية ،والثّالثة.
وال تتمّ املفاضلة ،أو االختيار ألي من هذه الطّرائق ،أو االستراتيجيّات بطريقةٍ عشوائيّ ٍة ،وإنّما يكون
للمعلّم الدّور األبرز يف حتديد ،وتطبيق أي منها ،يف ضوء تقدير املعلّم لعددٍ من العوامل ،أمهّها :طبيعة احملتوى،
وخصائص املتعلّمني ،ومدى توافر أدوات التّعلّم اإللكتروينّ ،وإمكانيّة استخدامها يف وقت الدّرس ،وخصائص
املعلّم ،وقدراته.

ُيعدّ التّعلّم املدمج من التّوجّهات احلديثة الّيت هلا أمهّيّ ٌة كربى يف جمال التّعليم؛ فقد أوجد بيئة تعليميّة
جديدة جتمع ما بني مميّزات التّعلّم اإللكتروينّ ،ومميّزات التّعلّم االعتياديّ ،ما ساعد على تطوير التّعليم ،وحتقق
أهدافه.
وقد أشار عد ٌد من الباحثني ،منهم خان (8..0م ،)130،وشوملي (8..1م ،)30،وإبراهيم
(8..1م )38،إىل مجلةٍ من الفوائد ،أو املميزات الّيت يتفوّق هبا التّعلّم املدمج ،مقارنة بأمناط التّعلّم الّيت توظّف
وسيلة اتّصالٍ وحيدة ،ومن هذه الفوائد ،أو املميّزات ما يأيت:
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حيث أظهرت دراساتٌ حديثةٌ وجود
دالئلَ على أنّ استراتيجيّات التّعلّم املدمج حتسّن خمرجات التّعلّم ،من خالل توفريها ارتباطا أفضلَ ما بني
حاجات املتعلّم ،وبرنامج التّعلّم.
فأمناط التّعلّم
الّ يت تقتصر على وسيلة اتّصالٍ واحدةٍ حتدُّ من إمكانيّة الوصول إىل املوادّ التّعليميّة ،واملعارف املهمّة يف
موضوع التّعلّم ،والتّدريب؛ فعلى سبيل املثال :تقلّ يف برامج التّدريب االعتياديّة إمكانية الوصول إىل املعرفة،
ومصادرها على املشاركني الّذين يتواجدون يف مكانٍ ،وزمانٍ حمدّ َد ين ،يف حني تشمل الفصول التّدريبيّة
االفتراضيّ ة الفئات املستهدفة الّيت تتواجد يف أماكنَ متباعدةٍ ،كما دمكن جتاوز مشكلة الوقت احملدّد للتّدريب
إذا ما توفّرت إمكانيّ ة تسجيل جمريّات املوقف التّدرييبّ ،وإتاحة الفرصة أمام املتدرّبني الّذين مل يتمكّنوا من
املشاركة يف التّدريب الفوريّ ؛ للوصول إليها.
حيث يتيح ضمّ ،أو
دمج أمناط توصيلٍ خمتلفةٍ أمكانيةَ حتقيق التوازن ما بني الربنامج التّعليميّ الّذي يتمّ تطويره (بناؤه) ،وما بني
الكلفة ،والوقت ،واجلهد الالّزمة لذلك؛ فقد يكون تطوير حمتوىً تدريبّ ٍي شبكي بالكامل ،وبأسلوب التّعلّم
الذّايتّ ،مع حتقيق غين بالوسائط التّعليميّة مكلفا جداا ،ولكن الدّمج ما بني أمناطٍ خمتلفةٍ ،مثل التّعلّم التّعاوينّ
االفتراضيّ ،واجللسات التّدريبيّة املعتادة ،وموادّ التّعلّم الذّايتّ البسيطة؛ كالوثائق ،ودراسات احلالة ،وأحداث
التّعلّم اإللكتروينّ املسَّجلة ،والعروض التقددمية ،قد يكون بذات الكفاءة ،أو أكثرَ ،باإلضافة إىل كونه حيتا
وقتًا أقلّ؛ لتحقيق األهداف التّعليميّة ،مع حتقيق جوانبَ اقتصاديّةٍ؛ كقلة التّكلفة ،واجلهد.
حيث يعمل
على مالئمة اإلمكانيّات املختلفة للمدارس ،واجلامعات ،وحتقيق مناسبته للمتعلّمني ،من حيث :التّنوّع يف
املوضوعات ،واحملتوى احملوسب ،وجعل املتعلّم عل اتّصالٍ دائمٍ باملعرفة ،ومصادرها.

ويرى [جينس] ) (Ginnis, 2005,4أنّ التّعلّم اإللكتروينّ املدمج يزيد من فاعليّة البيئة
االعتياديّة ،ويثري حمتواها العلميّ بالتّقنيات التّكنولوجيّة املناسبة.
وأشار [تروها] ) (Troha, 2002,86إىل أنّ أهمّ ما دميّز التّعلّم املمزو مجعه ما بني اخلصائص
املمتازة للتّعلّم اإللكتروينّ ،مثل :القدرة على الوصول إىل املعرفة ،وما بني اخلصائص املمتازة للتّعلّم االعتياديّ
يف احلجرات الدّراسيّة ،مثل :املعايشة ،والتّعلم وجهًا لوجهٍ.
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وذكر كلُّ من سالمة (8..0م ،)33،وخان (8..0م ،)130- 131،وعبد العاطي ،والسّيّد
(8..2م ،)332– 333،والبيطار (8..2م )81- 83،مجلة من مميّزات التّعلّم املدمج ،يلخّ صها الباحث فيما
يلي:
 )3خفض نفقات التّعلّم بشكلٍ هائلٍ ،مقارنة بالتّعلّم اإللكتروينّ وحده.
 )8توفري االتّصال وجهًا لوجهٍ ،ما يزيد من التّفاعل ما بني املتعلّم ،واملـدرّب مـن جهـةٍ ،ومـا بـني
املتعلّمني ،وبعضهم البعض من جهةٍ أخرى ،وما بني املتعلّمني ،واحملتوى من جهةٍ ثالثةٍ.
 )1تعزيز اجلوانب اإلنسانيّة ،والعالقات االجتماعيّة ما بني املتعلّمني ،وبعضهم البعض من جانـبٍ ،ومـا
بينهم ،وبني معلّميهم من جانبٍ آخرَ.
 )3املرونة الكافية؛ ملقابلة االحتياجات الفرديّة ،وأمناط التّعلّم لدى املتعلّمني كافّة ،باختالف مسـتوياهتم،
وأعمارهم ،وأوقاهتم.
 )0االستفادة من التّقدّم التّكنولوجيّ يف التّصميم ،والتّنفيذ ،واالستخدام.
 )3إثراء املعرفة اإلنسانيّة ،ورفع جودة العمليّة التّعليميّة ،ومن مثّ حتقيق جودة املنتج التّعليمـيّ ،وكفـاءة
املعلّمني.
 )1التّواصل احلضاريّ فيما بني خمتلف الثّقافات؛ لإلفادة من كلّ ما هو جديدٍ يف العلوم.
 )2احلدّ من صعوبات تدريس بعض املوضوعات العلميّة ،الّيت قد يتعسّر تدريسها إ لكترونياـا بالكامـل،
وعلى وجه اخلصوص :تعليم املهارات ،وإجراء التّجارب املعمليّة؛ إذ يأيت استخدام الـتّعلّم اخللـيط
كأحد احللول املقترحة؛ حللّ مثل تلك املشكالت.
 )8االنتقال من التّعلّم اجلماعي ،إىل التّعلّم املتمركز حول املتعلّمني ،والذي ي صبح فيه املتعلّمون نشيطني،
وفاعلني ،ومتفاعلني.
 )3.العمل على تكامل نُ ُظم التقومي التّكويينّ ،والنّهائيّ للمتعلّمني ،واملعلّمني.
 )33إثراء خربة املتعلّم ،وحتسني نتائج التّعلّم ،وتوفري فرص الّتعلّم الرّمسيّة ،وغري الرّمسيّة.
 )38مرونة التّنفيذ على مستوى الربنامج ،ودعم التّوجّهات اإلستراتيجيّة املثسسّـية احلاليّـة يف الـتّعلّم،
والتّعليم ،مبا يف ذلك فرص تعزيز التّخصّصات.
 )31االستخدام األمثل للموارد املادّيّة ،واالفتراضيّة.
 )33اجلمع ما بني مزايا التّعلّم اإللكتروينّ ،ومزايا التّعلم االعتياديّ.
 )30تدريب املعلّمني ،واملتعلّمني على استخدام التكنولوجيا التّعليميّة أثناء مواقف التّدريس.
 )33تدعيم أساليب التّدريس االعتياديّة الّيت يستخدمها املعلّمون بالوسائط التّكنولوجيّة املختلفة.
 )31توفري اإلمكانات املادّيّة الالّزمة للتّعلّم ،والتّعليم من قاعاتٍ تدريسيّ ٍة ،وأجهزةٍ ،وغريها.
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 )32حتقيق نسب استيعابٍ عليا ،قياسًا مبا حيقّقه التّعلّم االعتياديّ؛ حيث أنّه يقلّل من فترة تواجد املتعلّمني
يف القاعات التّدريسيّة ،ما يتيح الفرصة أمام متعلّمني آخرين للتّواجد داخل هذه القاعات.
 )38تسهيل التّواصل ما بني املتعلّم ،واملعلّم من جهةٍ ،وما بني املتعلّمني ،وبعضـهم الـبعض مـن جهـةٍ
أخرى ،من خالل توفري بيئةٍ تفاعليّ ٍة مستمرّ ٍة متدّ املتعلّمني باملادّة العلميّة بصورةٍ واضحةٍ ،من خـالل
تطبيقاتٍ خمتلفةٍ ،ومتكّنهم من التّعبري عن أفكارهم ،واملشاركة الفعّالة يف املناقشات الصّفّيّة.
 )8.تعدّد طرائق الوصول إىل املتعلّمني ،ونقل املعرفة؛ إذ إنّ متابعة أسلوب تقدميٍ واحـدٍ فقـط ،حيـدّ –
حتمًا  -من صور ،وأمناط الوصول إىل أهداف الربنامج التّعليميّ ،أو نقل املعرفة ،فيما يتـيح منـوذ
التّعلّم املدمج صورًا متعدّدة للوصول إىل املتعلمني ،وحتقيق األهداف ،ونقل املعرفة.
إنّ هذه املميّزات ،وتلك الفوائد ،ممّا جيعل التّعلّم املدمج طريقة ،وأسلوبًا مناسـبًا لعـال كـثريٍ مـن
املشكالت الّيت تواجه املتعلّمني يف التّعلّم ،ما يتيح تنمية كثريٍ من املهارات ،ويطوّر أداء املعلّم يف الوقـت ذاتـه،
ويُحقّق جودة العمليّة التّعليميّة بصورةٍ متكاملةٍ ،ودمنح املعلم فرص املزاوجة ،أو التّبديل مـا بـني عديـدٍ مـن
االستراتيجيّات ،والوسائل ،والوسائط ،وأساليب ،وأدوات االتّصال املختلفة؛ للتّواصل مع املتعلّمني ،مبـا يثـري
العملية التّعليميّة ،ويزيد من دافعيّة املتعلّمني للتّعلّم.

لقد أصبحت االستفادة من االستراتيجيّات ،وطرائق التّدريس احلديثة بصفةٍ عامّ ٍة ،وطرائـق تـدريس
العلوم على وجه اخلصوص ،أمرًا حتمياا ،وضرورة ملحّة يف عصر املعلومات ،واالتّصاالت ،والثّـورة املعرفيّـة،
والتّقنيّة؛ حيث إنّ العلوم الطبيعيّة هي أصل التّقدّم التّقينّ ،لذا؛ فهي أحقّ بتوظيفه يف خدمتها.
ويثكّد مثلَ هذا املعىن النّجديّ ،وزمياله (8..1م ،)83،عندما أشـاروا إىل أنّ السّـنوات األخـرية
شهدت اهتمامًا بالغًا بتطوير طرائق تدريس العلوم الطبيعيّة على املستوى العامليّ؛ فقد قامت املنظمات العامليّـة،
واهليئات الدّوليّة ،واحملليّة مبجهوداتٍ ،وأسحاثٍ متعدّدةٍ؛ لتطوير تدريس العلوم الطبيعيّة ،وخاصّة علـى مسـتوى
التّعليم العامّ؛ هبدف تقليل الفجوة ما بني التّقدّم العلميّ ،وتدريس العلوم.
ويف هذا الصّدد ،يرى الشّايع (8..3م )331،أنّ موادّ العلوم ،من أكثر املـوادّ الدّراسـيّة ارتباطـا
بالتّقنية ،سواءً أكان االرتباط ارتباطا معرفياا ،أو من حيث دمج التّقنية يف منوّ املتعلّم العلميّ املتكامل.
ويعد التّعلّم املدمج من االستراتيجيّات احلديثة يف تدريس العلوم الطبيعيّة؛ حيـث أكّـد عديـدٌ مـن
الباحثني أمهّيَّته ،ودورَه الفعّال يف التّعليم.
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ويف هذا اجلانب ،أكّدكل من :وفاء مرسي (8..0م ،)303،واجلحديلّ (3311هـ )318،علـى
ضرورة وضع املقرّرات الدراسيّة؛ سحيث تتّفق مع طبيعة التّعلّم املدمج ،وطريقة تطبيقـه يف املراحـل التّعليميّـة
كافّة.
ويشري احملمّديّ (3313هـ )31،إىل أنّ للتّعلّم املدمج دورًا مثثّرًا يف استيعاب املفاهيم العلميّـة؛ ملـا
يتضمّنه من استراتيجيّاتٍ ،ووسائلَ متعدّدةٍ ،ما جعله جامعًا أساليب التّـدريس املختلفـة داخـل الصّـفّ ،إىل
جانب ممارسات ،وفعاليّات التّدريس اإللكتروينّ ،وهو ما يعطي تنوّعًا كبريًا يف طرائق تقدمي املفاهيم العلميّة ،مـا
يساعد املتعلّمني على زيادة استيعاهبا ،وحتقيق تواصلٍ دائمٍ ما بني املعلّم ،واملتعلّمني ،وكلّ هـذا ممّـا دعـا إىل
التوصية بأمهّيّة تطبيقه يف تعليم العلوم؛ نظرًا ملا يتميّز به من خصائصَ متكّنه من املسـامهة يف تطـوير التّعلـيم،
والرّقي مبستواه.
وتعدّ العلوم الطّبيعيّة من أهمّ العلوم الّيت دمكن توظيف التّعلّم املدمج يف تدريسـها؛ ملـا تتضـمّنه مـن
جوانبَ ،أو مكوّناتٍ دمكن للتّعلّم االعتياديّ أن يسهم يف إيصاهلا للمتعلّم بصورةٍ فضلى ،كما دمكن االنتقـال –
أثناء تدريسها  -إىل التّعلّم اإللكتروينّ حال كونه األنسب ،أو ممارسة الدّمج ما بينهما.
ومن خالل ما سبق عرضه ،يتضّح أنّ للعلوم الطبيعيّة ارتباطا جلياا ،وكبريًا بالتّقنية ،وتتأكّـد حاجتـها
إىل التّكنولوجيا يف عرض تطبيقاهتا ،ويف تطوير أساليب ،وأدوات تدريسها ،وهو ما دمكّن حتقيقه ،أو توفريه مـن
خالل تطبيق التّعلّم املدمج ؛ ملا يتضمّنه هذا التّطبيق من توظيفٍ الستراتيجيّاتٍ ،ووسائلَ متعدّدةٍ ،ومتنوّعة ،وملـا
يوفّره هذا النّمط من التّعلّم من مصادرَ معلوماتيّةٍ خمتلفةٍ ،تتمثّل يف :املقرّرات ،والكتب ،واملعامـل االعتياديّـة،
واملواقع العلميّة ،والتّعليميّة على شبكة اإلنترنت ،واملعامل االفتراضّية ،و هذه املصادر بغزارهتا ،وتضافرها متكّـن
املعلّم من إحالة املتعلّمني إىل األنسب منها؛ لتوضيح معىن مفهومٍ ما بشكلٍ أفضلَ ،أو لتعزيـز االسـتيعاب ،أو
لزيادة حصيلة املعلومات ،وهو ما يساعد إمجاال على تدريس العلوم الطبيعيّة ،واستيعاهبا بشكلٍ أفضلَ.

يرتكز جناح التّعلّم املدمج على عددٍ من العوامل الّيت جيب توافرها ،ومراعاهتا عند تصميمه ،وتنفيـذه،
وقـد أشـار كـلٌّ مـن [بالـدوين] ،و[إيفـانز] ) ،(Baldwin & Evans, 2006,84وسـالمة
(8..3م ،)33- 08،وعبد املعطي ،والسّيّد (8..1م ،)313،وكنسارة ،والعطّار (8.33م )830،إىل عددٍ
من هذه العوامل ،ومنها:
ويتضمّن التّخطيط اجليّد لتوظيف تكنولوجيا التّعلّم اإللكتـروينّ ،يف بيئـة الـتّعلّم
املدمج ،حتديدَ وظيفة كلّ وسيطٍ يف الربنامج ،و حتديد آليّة ،أو كيفيّة استخدامه من قبَـ ِل املعلّمـني،
واملتعلّمني بدقّ ٍة.
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من خالل التّأكّد من توافر األجهزة املختلفة املستخدمة يف بيئة التعلم املـدمج ،سـواءٌ
لدى املتعلّمني ،أو يف املثسسة التّعليميّة؛ حىت ال دمثل نقصها ،أو قصورها معوّقا لعمليّة التّعلّم.
فالتّعلّم املدمج ،دمكّن املتعلّمني من احلصول على املعلومات ،واإلجابـة عـن
التّساؤالت ،بغضّ النّظر عن املكان ،أو الزّمان ،أو التّعلّم السّابق لدى املتعلّم ،وعليه ،ال بدّ مـن أن
يتضمّن التّعلّم املدمج مصادرَ متنوّعة ،وخمتلفة؛ حتقيقا ملراعاة الفروق الفرديّة فيمـا بـني املـتعلّمني؛
متكيًنا هلم من أن جيدوا ضالتهم بني البدائل املتاحة ،يف ضوء مستوياهتم.
ويتمّ ذلك من خالل التّأكّد من مستويات مهـاراهتم يف
استخدام اإلنترنت ،ومستويات ثقافتهم التّكنولوجيّة ،وتعريفهم بكيفيّة استخدام الربنامج ،واالتّصـال
مع بعضهم البعض عرب اإلنترنت ،وكيفيّة الوصول إىل املصادر املساعدة عرب اإلنترنـت ،ومصـادر
التّعلّم.
ودمثّل خطوة ضروريّة؛ ملمارسة ،وإتقان التّعلّم املدمج عند املعلّمني ،واملتعلّمني ،وذلك مـن
خالل االستفادة –يف هذا اجلانب  -من اخلرباء ،واألقران؛ لتنفيذ تدريبٍ حيقّق حتسّن تعلّمهم ،ورفـع
كفاءهتم.
وتبدأ خطوة الدّعم ،واملساندة عند هناية التّدريب ،فقد ال تستخدم بعـض
املهارات بصورةٍ مباشرةٍ ،ما جيعلها قابلة للفقد بسهولة ،لذا ،من املهمّ تزويـد املعلّمـني ،واملـتعلّمني
بالدّعم املستمرّ.
ففي اللّقاء األوّل ،جيب على املعلّم أن يقوم بتعريـف املـتعلّمني بـالتّعلّم
املدمج ،وإعطائهم نظرة عامّة عن حمتواه ،وأهدافه ،وخ ّطتـه ،وكيفيّـة تنفيـذه ،واالسـتراتيجيّات
املستخدمة ضمنه ،ودمكن أن تكون مثل هذه املعلومات يف صورةٍ شفويّ ٍة ،أو مكتوبةٍ ،أو علـى هيئـة
رموزٍ بصريّ ٍة؛ وصوال إىل أقصى مستوى ممكنٍ فيما خيصّ كفاءة املتعلّم يف التّعلّم ،واالستجابة.
وتسمح هذه اخلطوة للمتعلّم ببناء مهاراته؛ فيصبح أكثر اطمئنانًا ،وهو يطبّق ،أو دمارس مـا
اكتسبه من مهاراتٍ مماثلةٍ للواقع.
فمن أهمّ عوامل جناح التّعلّم املدمج التّواصل املستمرّ ما بـني املـتعلّم،
واملعلّم؛ ألنّ املتعلّم –يف هذا النّمط احلديث  -ال يعرف مىت حيتا املساعدة ،أو قد ال يعـرف نـوع
األجهزة ،واملعدّات ،واألدوات ،والربجميّات املستخدمة ،أو ربّما ال يعـرف مـىت دمكـن أن خيتـرب
مهاراته ،لذا؛ فإنّه من الواجب أن يتضمّن التّعلّم املدمج اجليّد إرشـاداتٍ ،وتعليمـاتٍ ،وتوجيهـاتٍ
كافية ،حول عيّناتٍ من السّلوك ،واألعمال ،والتّوقّعات ،باإلضافة إىل وجـوب تضـمينه طرائـقَ،
وأساليبَ تشخيصيّة متنوّعة ،وكذلك املهامّ الّيت يوصي هبا املعلّ ُم املتعلّ َم ،وأدوارَ كلٍّ منهما ،بطريقـةٍ
واضحةٍ ،وحمدّدةٍ ،ومكتوبةٍ.

26

فيجب احلرص على تشجيع املتعلّمني على ممارسة التّعلّم الذّايتّ ،والتّعلّم وسط
اجملموعات؛ ألنّ الوسائط التّكنولوجيّة املتاحة يف التّعلّم املدمج تسمح بذلك؛ فيمكن للفرد أن يدرس
بنفسه من خالل قراءة موضوعٍ منسوخٍ ورقياا ،أو إ لكترونياا ،يف ذات الوقت الّذي يشارك فيه
زمالءَه يف بلدٍ آخرَ –من خالل الشّبكة العنكبوتيّة (اإلنترنت) ،أو من خالل مثمترات الفيديو -
مشاهدةَ عرضٍ مرئي عن املوضوع نفسه مثال.
فال بدّ –ضمن التّعلّم املدمج  ،-أن يقتنع كل فردٍ –معلّ ًما كان ،أو متعلّ ًما  -بأنّ
العمل يف هذا النّوع من التّعلّم يف حاج ٍة إىل تفاعل املشاركني كافّة ،وعليه ،يكون من الالّزم العمل
ضمن فريق عملٍ واحدٍ ،وحتديد األدوار الّيت يقوم هبا كلّ فردٍ ،كما جيب تعاون املتعلّمني على حلّ
املشكالت الّيت قد تواجههم ،من خالل الربيد اإللكتروينّ ،واحلوار املباشر عرب اإلنترنت ،والتّعلّم
وجهًا لوجه ،وهو ما يسهم إمجاال يف جناح املتعلّم يف تطبيق مهارات التّعلّم اجلديدة.
فمن أهمّ صفات التّعلّم املدمج –والّذي هو أحد أهم عوامل جناحه -
مساحه للمشاركني بتلقّي الرّسالة الواحدة ،من مصاد َر خمتلفةٍ ،يف صورٍ متعدّدةٍ ،على مدى زمين
بعيدٍ؛ فمثال :دمكن أن يُقدَّ َم درسٌ اعتياديٌّ ،ودمكن تقدمي نفس مادّته العلميّة بطريقةٍ أخرى عرب
الشّبكة اإللكترونيّة ،كما دمكن تقدمي منوذ ٍ تطبيقي لنفس املعلومة ،مع قاعدة بياناتٍ كاملة ،كما
إنّه من املمكن أن يقدّم املشرفون على الربنامج ندوة عرب الفيديو تتناول اجلديد يف هذا املوضوع ،أو
أن يتمّ تقدمي نقاشٍ عرب غرف احملاورة ضمن الشّبكة ( )Chatيف نفس املوضوع ،باإلضافة إىل
إمكانيّة إرسال رسائلَ بالربيد اإللكتروينّ لكلّ الدّارسني حول تفاصيل املوضوع ،وكذلك تقدمي
اختبارٍ ذايتٍّ لنفس املوضوع ،وهو ما يعين –إمجاال  -حتقّق تنوّعٍ يسهم يف إثراء املوضوع ،وتعميق
أفكاره ،وحتقيق مقابلة االحتياجات ،واالستعدادات لدى املتعلّمني كافّة ،واملهمّ أن تكون ممارسة
صور ،أو أشكال هذا اإلثراء العلميّ التّقينّ وفق تكنولوجيا علميّ ٍة عالية املستوى.

مل دمنع الدّور املتميّز للتّعلّم املدمج  ،كما مل متنع مجلة اخلصائص ،واملميّزات الّيت حقّقـت لـه درجـة
مرتفعة من اإلجيابيّة ،أن تواجه تطبيقه بعض الصّعوبات ،أو املعوّقات.
وقد ذكر كلٌّ من سالمة (8..3م ،)03،والبيطار (8..2م ،)88،وآل مسـعد (8..2م،)300،
وأبو موسى ،والصّوص (8.3.م ،)2،وجنوان القبّاينّ (8.3.م ،)1،وعطّار ،وكنسارة (8.33م )83،عددًا
من هذه املعوّقات ،والّيت دمكن تصنيفها إىل ستّة حماورَ رئيسةٍ ،هي كما يلي:
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وهي تلك املعوّقات املتعلّقة باملعلّم ،أو املتعلّم ،وتشمل:

 ضعف مهارات استخدام ،وتوظيف التّعلّم املدمج لدى بعض املعلّمني ،أو املتعلمني ،ما يتطلّـب جهـدًاكبريًا؛ لتدريب ،وتأهيل املعلّم ،أو املتعلّم؛ ملعاجلة هذا الضّعف ،يف الوقت الّذي يعاين فيه هذا اجملال مـن
عدم توفّر التّدريب الكايف ملعظم املعلّمني ،واملتعلّمني.

 التّوجّه السّليبّ ،واحلاجز النّفسيّ ،ما حيول دون تقبّل ،أو استخدام بعض املعلّمـني ،واملـتعلّمني التّقنيـةاملتعلّقة بالتّعلّم املدمج.

 عدم متكّن بعض املعلّمني من التّخطيط اجليّد ،والتّنفيذ اجليّد للدّروس القائمة على الـتّعلّم املـدمج ،مـايسبّب ضعف ضبط املتعلّمني ،وإدارهتم املوقفَ التدريسيَّ داخل الصّفّ.
 عدم إجادة كثريٍ من املعلّمني ،واملتعلّمني اللّغة اإلجنليزيّة ،وهي لغة معظم برامج احلاسوب ،واإلنترنـت،والربامج التّعليميّة.

 عدم إتقان املعلّم ،واملتعلّم مطالب عمليّة التّحوّل من التّعلّم ،والتّعلـيم االعتيـاديّني –القـائمني علـىاحملاضرة ،والتّلقني بالنّسبة إىل املعلّم ،وعلى استذكار ،واسترجاع املعلومات بالنّسـبة إىل املـتعلم  ،-إىل
تطبيق أنواعٍ حديثةٍ من طرائق ،واستراتيجيّات التّعلّم ،والتّعليم ،ضمن مواقف التّدريس املختلفة.

وتتمثّل هذه املعوّقات فيما يلي:

 عدم توافر التّجهيزات األساسيّة الالّزمة لعمليّة التّعلّم املدمج ،مثل :احلاسبات ،والـربامج ،والطّابعـات،ووسائل االتّصال ،وشبكة اإلنترنت ،والتّواصل اإللكتروينّ ،وأجهزة العـرض ،والفصـول ،واملعامـل
االفتراضيّة.

 -ضعف الدّعم الفينّ ،والصيانة.

وتشمل هذه املعوّقات ما يلي:

 ضعف ،أو نقص املوارد املاليّة الالّزمة لدعم استخدام ،وتبين التّعلّم املدمج يف املدارس. التّكلفة املاليّة املرتفعة ،لبعض الربامج احلاسوبيّة ،وخاصّة الربامج املعرّبة. ضعف دعم برامج تدريب املتعلّمني مالياا. -ضعف دعم جتهيزات الفصول ،واملعامل االفتراضيّة مالياا.

28

ومن هذه املعوّقات:

 عدم توفّر املادّة العلميّة بصورةٍ إلكترونيّ ٍة؛ حيث حيتا حتويلها جهدًا كبريًا ،وكلفة ماليّة مرتفعة. -عدم توفّر وسائطَ تقدّم موادَّ إثرائيّة بأساليبَ خمتلفةٍ.

ومن أبرز هذه املعوّقات:

 -عدم تبنّي السّياسات التّعليميّة التّعلّ َم املدمجَ.

ط متكاملةٍ ،وواضحةٍ لتنفيذه.
 -عدم توفّر خط ٍ

وتتمثّل هذه املعوّقات فيما يلي:

 صعوبة الوصول إىل املعلومات الصّحيحة ،واملوثّقة على شبكة اإلنترنت. -رقابة املتعلّمني؛ خوفا من وصوهلم إىل مواقعَ غري مرغوبٍ فيها.

 ظهور بعض الصّور ،ومقاطع الفيديو غري املناسبة ،أو غري الالّئقـة تربوياـا ،بصـحبة بعـض املواقـعاإللكترونيّة.
وتتّضح أمهّيّة التّغلّ ب على جلّ هذه املعوّقات؛ حتقيقا لبيئةٍ ،ومقوّماتٍ ،واتّجاهـاتٍ ،ومـواردَ ،وإدارةٍ
تعني على تطبيق التّعلّم املدمج.
وهنا ،جيب التّأكيد على ضرورة متابعة مجلةٍ من املقترحات الّيت قد تعني على مواجهة هذه املعوّقـات،
وهي كما يقترحها الباحث:
 )3اإلفادة من جتارب الدّول املتقدمة يف هذا اجملال ،تنظريياا ،وتطبيقياا.
 )8تنمية اتّجاهاتٍ إجيابيّةٍ عند املعلّمني ،واملتعلّمني حنو التّعلّم املدمج ،وتطبيقاته ،وأدواته ،وأساليبه.
 )1جتهيز البي ئة التعليمية املناسبة لتطبيق التّعلّم املدمج ،من حيث القاعات ،واألدوات ،والتّجهيزات.
 )3توفري الدّعم املادّيّ بسخاء؛ ملواجهة مطالب التّنفيذ ،والتّطوير.
 )0تدريب املعلّمني ،واملتعلّمني.
 )3تصنيف املواقع التّربويّة اإللكترونيّة املوثوق فيها ،وتأسيس مواقعَ إضافيّةٍ.
 )1توظيف الشّبكة العنكبوتيّة ،واإلفادة من إمكاناهتا؛ لدعم هذا التّوجّه.
 )2تطوير ،وتوظيف أساليب االتّصال ،واحلصول على املعلومات ،واالستفادة منها يف الدّراسة ،والبحث.
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جاء التّعلّم املدمج –كما مرّ ذكره – تطويرًا جيمع ،ويثلّف ما بني مناذ  ،ومداخل التّـدريس ،وأمنـاط
التّعلّم النّظاميّة ،داخل الصّفوف االعتياديّة ،وما بني استخدام التّكنولوجيا الرّقميّة بأشكاهلا املتعدّدة.
ولكي ينجح هذا الدّمج ،أو التّوليف ،ينبغي توفري البيئة املناسبة له ،وهي بيئةٌ تتحدّ د أبعادها من خالل
حتديد مطالب النّجاح هلذا النّوع من التّعلّم.
ومع تنوّع هذه املطالب ،وتدرّجها ،إالّ أنّها –يف النّهاية  -متحدّدةٌ ببُعدي العمليّة التّعليميّة الرّئيسـني،
ومها :البُعد البشريّ ،والبعد املادّيّ؛ حيث دمثّالن معًا املكوّن الرّئيس للعمليّة التّعليميّة؛ فيضمّ ا لبُعـد البشـريّ
العناصر البّشريّة ذات الصّلة بالعمليّة التّعليميّة كافّة ،وأوّهلا املعلّم ،واملتعلمّ ،ويضمّ البُعد املادّيّ كلّ التّجهيـزات،
واملطالب الالّزمة لقيام العنصر البشريّ بدوره –كما ينبغي  ،-يف إطار حتقيق أهداف التّعلّم املدمج.

يعرض الباحث يف هذا اجلزء رؤىً إمجاليّة حول مطالب التّعلّم املدمج ،من خالل مطالعته جمموعةٍ مـن
الكتابات ،يف هذا اجملال ،أوردها يف سردٍ تأرخيي ،من األقدم ،إىل األحدث...
يف البداية ،يشري املوسى (8..8م )1،إىل اعتماد ،أو توقّف جناح التّعلّم املدمج على جودة ،وكفـاءة
طرائق التّدريس املستخدمة ،ال على عددها ،وكمّها ،مبا حيقّق الغايـات التّعليميّـة ،والتّربويّـة؛ إذ إنّ تقنيـة
املعلومات ليست هدفا يف حدّ ذاهتا ،بل هي وسيلةٌ؛ لتوصيل املعرفة ،أو لتحقيق الغرض من التّعليم ،وهو إعـداد
املتعّلم القادر على مواجهة مطالب احلياة العمليّة بكلّ أوجهها ،والّيت أصبحت تعتمد –بشـكلٍ كـبريٍ  -علـى
تقنية املعلومات.
وترى مىن املثمتن (8..1م )80،أنّ من أهمّ املطالب الّيت جيب توافرها يف املعلّم يف نظام التّعلّم املـدمج
ما يلي:
 )3أن يكون متمكّنًا من عمليات اإلعداد ،والتّخطيط ،والتّنفيذ.
 )8أن يكون ذا اتّجاهاتٍ إجيابيّ ٍة حنو التّعلّم اإللكتروينّ.
 )1أن يكون مربزًا دورَ املتعلّم ،ومرتقيًا به.
 )3أن يكون متمكّنًا من استخدام تكنولوجيا املعلومات ،واالتّصاالت.
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وحيدّد صاحل ،وجنلة (8..3م )81.،أهمّ مطالب التّعلّم املدمج فيما يلي:
 )3توفري أدوات وصول املتعلّمني للدّروس ،واحملاضرات بصورةٍ إلكترونيّ ٍة (البيئة اإللكترونيّة الصفيّة).
 )8توفري مقرّراتٍ إ لكترونيّ ٍة تفاعليّ ٍة.
 )1إتاحة مصادرَ معلوماتٍ إلكترونيّ ٍة؛ لدعم ما يدرسه املتعلّمون.
ت أثناء تعلّمهم وفق هذا النّظام.
 )3تقدمي املساعدة ،والدّعم الفنّيّ للمتعلّمني الذين تواجههم مشكال ٌ
 )0ضرورة تدريب املعلّمني؛ لتقدمي املقرّرات ،وإدارهتا بطريقة التّعلّم املدمج.
 )3متكّن املعلّم من التّنويع يف استخدام األساليب ،والطرائق التّدريسيّة؛ كاحملاضـرات ،والـتّعلّم الـذّايتّ،
والدّروس املستقلّة ،والتّعلم التّعاوينّ اإللكتروينّ ،والتّعلّم املبينّ على املصـادر ،واملناقشـات املفتوحـة،
واملناقشات احملدّدة بصورةٍ ال تزامنيّ ٍة ،والتّقومي باستخدام سجالّت األداء.
بينما حيدّد الطّوالبة ،والصّوص (8..1م )18،مطالب التّعلّم املدمج املتعلّقة باملتعلّم يف اآليت:
 )3أن يكون فاعال ،ومبدعًا ،ومنتجًا للمعرفة ،ومشاركا يف صياغتها.
 )8أن يكون قادرًا على التّفاعل مع جمتمعه ،ومع العامل مبا فيه من متغيّراتٍ.
 )1أن يكون ممتلكا كفايات استخدام أدوات التّكنولوجيا املتاحة ،وكفايات التّعامل معها.
 )3أن يكون ذا قدرةٍ على البحث عن املعلومات ،واالستزادة منها ،من خالل مطالعة املصـادر املتنوّعـة
الالّزمة.
ويرى رمود (8..1م )3،أنّ من أهمّ مطالب التّعلّم املدمج املتعلقة باملتعلم ،فيما يلي:
 )3إكسابه مهارات التّعلّم الذّايتّ.
 )8أن تكون لديه الدّافعيّة للتّعلّم املستمرّ.
 )1العمل على حتويله من جمرّد متلق للمعلومات ،إىل معاجلٍ هلا.
 )3نقله من كونه يكثر استخدام الكلمة املكتوبة؛ كمصدرٍ للمعرفة ،إىل كونه يستخدم عديدًا من مصـادر
التّعلّم ،وأوعية املعرفة املكتوبة ،واملقروءة ،واملسموعة ،فضال عن اسـتخدامه بـرامج احلاسـب اآليلّ
التّفاعليّة ،واستخدامه شبكة اإلنترنت.
وحتدّد وفاء مرسي (8..2م )332- 333،مطالب التّعلّم املدمج يف ثالثة حماورَ رئيسةٍ ،هي:
 )3توفري املطالب البشريّة ،من إعداد التّدريب الالّزم للمعلّمني ،وربط املدارس ببعضها البعض عرب شـبكة
اإلنترنت ،وتدريب املتعلّمني على االعتماد على الذّات ،والتّعليم املستمرّ.
 )8رفع مستوى التّقنيات املوجودة يف القاعات ،والصّفوف الدّراسيّة ،وغريها من املطالب املادّيّة.
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 )1توفري املطالب التّ ربوية من خالل تبنّي استراتيجيّةٍ لإلشراف على التّعلّم املدمج ،وتقييمه.
وأوجزت سعاد شاهني (8..2م )331،هذه املطالب يف نقطتني:
 )3احلاجة إىل بيئة إ لكترونيّ ٍة ،توفّر أجهزة احلاسب اآليلّ ،وشبكة اإلنترنت ،بسرعة اتّصالٍ مناسبةٍ.
 )8احلاجة إىل بيئةٍ بشريّ ٍة مدرّبةٍ ،وقادرةٍ على استخدام التّعلّم اإللكتروينّ املدمج يف الصفوف االعتياديّة.
كما ذكرت فاطمة أمحد (8.3.م )318،حاجة التّعلّم املدمج إىل معلّ ٍم من نوعٍ خاص ،تتـوفّر فيـه
الصّفات التّالية:
 )3اجلمع ما بني مطالب التّعليمني االعتياديّ ،واإللكتروينّ.
 )8القدرة على التّعامل مع التّكنولوجيا ،والربامج احلديثة ،واالتّ صال باإلنترنت.
 )1تصميم االختبارات.
 )3االطّالع على روابطَ تتعلّق بالدّرس الّذي يشرحه ،والبحث عن اجلديـد ،واحلـديث يف املوضـوع،
وجعل املتعلّم يشاركه يف عملية البحث.
 )0إجياد روح املشاركة ،والتّفاعل فيما بني املتعلّمني داخل الصّفّ.
 )3نقل دور املتعلّم من متلق للمعرفة ،إىل مشاركٍ فيها.
ويذكر عالّم (8.33م )830،أنّ جناح التّعلّم املدمج ،يتطلّب ما يلي:
 )3التّكامل فيما بني أطراف العمليّة التّعليميّة [(املعلّم)( ،املتعّلم)( ،احملتوى)].
 )8قيام املعلّم بدور امليسّر ،واملنظّم ،واملشرف على عمليّيت الّتعلم ،والتّعليم.
 )1قدرة املعلّم على توظيف التّكنولوجيا بالشكل املناسب ،ويف الوقت املناسب.
 )3اتّسام املتعلّم باالنضباط الذّايتّ ،واحلافز الدّاخليّ ،وأن يشارك بإجيابيّ ٍة يف عمليّـة الـتّعلم ،وأن دمتلـك
الشّجاعة ،واجلرأة عند بروز أيّة مشكلةٍ أثناء عمليّة التّعلّم.

جاءت مطالب الـتّعلّم املـدمج ،عنـد كـلٌّ مـن شـومليّ (8..1م ،)3،وعماشـة (8..2م،
 ،)uqu.edu.sa/page/ar/5441والقبّاينّ (8.3.م )8،مقسَّمة إىل نوعني رئيسني ،مها:

وتشمل هذه املطالب ما يلي:
 )3تزويد كلّ صف دراسي جبهاز حاسب آيلٍّ ،وجهاز عرضٍ للبيانات ] ،[Data Showمـع تـوفري
خدمة االتّصال باإلنترنت.
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 )8توفري مقرّ ٍر إلكتروينٍّ ] ،[E-Courseلكلّ مادّةٍ.
 )1توفري نظامٍ إلدارة التّعليم ).]Learning Management System] (LMS
ـوفري نظــامٍ إلدارة احملتويــات ][Learning Content Management System
 )3تـ
).(LCMS
 )0توفري برامج التّقييم اإللكتروينّ ].[E-Evaluate
 )3توفري اتّصالٍ شبكي ما بني املدرسة ،واملدارس األخرى ،وفيما بينها ،وبني الـوزارة ،وكـذلك بـني
املتخصّصني ،واملواقع املتخصّصة.
 )1توفري الفصول االفتراضيّة ،إىل جانب الفصول االعتياديّة؛ سحيث يكمل كلٌّ منهما اآلخر.

وتشمل هذه املطالب ما يلي:
o
 )3ا لقدرة على تنفيذ التّدريس االعتياديّ ،مصحوبًا بالتّطبيق العمليّ باستخدام احلاسـب اآليلّ ،والبحـث
عمّا هو جديدٌ عرب اإلنترنت ،مدفوعًا برغبته يف جتديد معلوماته ،وإثرائها.
 )8متتّعه بقدرٍ من املهارات دمكّنه من التّعامل مع ا لربامج املختلفة لتصميم املقرّرات.
 )1استخدامه الربيد اإللكتروينّ يف االتّصال باملتعلّمني.
 )3قدرته على حثّ املتعلّمني على املشاركة بفاعليّ ٍة ،سواءً يف الفصل االعتياديّ ،أو يف الفصل االفتراضيّ.
 )0متتّعه باحلدّ األدىن من املهارات الّذي دمكّنه من أن حيوّل كلّ ما يقوم بشرحه ،من صورته اجلامـدة ،إىل
واقعٍ حي يثري انتباه املتعلّمني ،مستخدمًا يف ذلك الوسائط املتعدّدة ،والفائقـة ،املُقدَّمـة عـرب شـبكة
اإلنترنت.
 )3قدرته على تصميم االختبارات بنفسه؛ حتّى حيوّل االختبارات االعتياديّة ،إىل اختباراتٍ إ لكترونيّ ٍة مـن
خالل الربامج اجلاهزة املعدّة لذلك.
o
 )3ضرورة أن يشعر املتعلّم بأنّه مشاركٌ يف العمليّة التّعليميّة ،وأنّ مشاركته مهمّ ٌة يف جناح التّعلّم.
 )8أن دمتلك املهارات الّيت دمكّنه من التّعامل بنجاحٍ مع اإلنترنت جبميع خدماته ،وخاصة خدمـة الربيـد
اإللكتروينّ ،والبحث عن املعلومات ،واحملادثة عرب الشّبكة.
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ومن خالل ما سبق ،يتّضح ربط الباحثني ملطالب التّعلّم املدمج –غالبًا  -بـاملعلّم ،واملـتعلّم ،والبيئـة
التّعليميّة –الّيت تتمّ فيها عمليّتا التّعلّم ،والتّعليم  ،-وما حتتا إليه من جتهيزاتٍ مادّيّ ٍة تتناسب مع أهـداف هـذا
النّوع من التّعلّم ،وهذه هي –يف الغالب  -جوانب حصر املطالب البارزة ،والظّاهرة ،الالّزمة للتّعلّم املدمج.
بناءً على ما متّ عرضه قبال ،من رؤىً ،وأفكارٍ ،يرى الباحث أنّه دمكن تقسيم مطالب التعلّم املـدمج إىل
أربعة مطالبَ رئيس ٍة ،تقع ضمن كلٍّ منها مجلةٌ من املطالب الفرعيّة ،سحيـث تشـمل العناصـر ،والعالقـات،
واملمارسات املتعلّقة بالتّعلّم املدمج كافّة.
ودمكن تفصيل هذه املطالب كما يلي:

دمثّل املنهج األداة الّيت ينطلق منها كلٌّ من املعلّم ،واملتعلّم يف أيّ نظامٍ تعليمي ،وهي أداة إرشاديةٌ ،يـتمّ
بناؤها مبا يتناسب مع املتعلّم ،وخصائصه  ،كما يقوم املنهج على أسـسٍ ،ومرتكـزاتٍ نفسـيّ ٍة ،واجتماعيّـ ٍة،
وفلسفيّ ٍة ،وفنّيّ ٍة متعدّدةٍ.
ويرى الباحث أنّ أيّ تطويرٍ للعمليّة التّربويّة التّعليميّة ال يشمل املناهج ،إمنَا هو جهدٌ قاص ٌر دون بلـو
األهداف احملدّدة ،واملسماة ،وحتقيق الغايات املرجوّة ،واملعلنة.
ودمكن تلخيص مطالب املناهج الدّراسيّة؛ لتتماشى مع فلسفة ،وفكر التّعلّم املدمج فيما يلي:
 )3بناء املناهج بطريقةٍ تسمح بتنفيذ تطبيقات التّعلّم اإللكتروينّ داخل الصّفّ؛ سحيث تدعم التّعلّم الـذّايتّ،
والتّعلّم التّعاوينّ.
 )8بناء املناهج بطريقةٍ جتعل مناهج املوادّ املختلفة للصّفّ الواحد –أو املرحلة الواحدة  -مكمّلـة بعضـها
البعض ،ومترابطة مع مناهج املستويات الّيت تليها.
 )1تصميم املناهج بطريقةٍ إ لكترونيّ ٍة ،وتوفريها على مواقع مصادر املعلومات املتاحة للمتعلّمني.
 )3بناء املناهج بطريقةٍ متكّن من حتديثها بصفةٍ مستمرّ ٍة ؛ بوصف التّطوير حاجة ملحّة للمنهج؛ كونه دمثّـل
وثيقة ما بني اجملتمع ،ومثسسة التّربية ،ما يلزم جبعله مسايرًا ،ومتابعًا األحداثَ ،والتّغريات يف اجملتمـع،
والثّقافة ،وما يثثّر فيهما.
 )0بناء مناهجَ تسمح باملشاركة اإلجيابية ،واملثمرة للمتعلّم ،مع مراعاة مساته ،وخصائص منـوّه ،وقدراتـه،
وحاجاته ،وميوله.
 )3بناء مناهجَ تسمح باستخدام أساليبَ تقوميٍ اعتياديّ ٍة ،وإ لكترونيّ ٍة.
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كان املعلّم –والزال  -العنصرَ احملوريّ الّذي ترتكز عليه العمليّة التّعليميّة يف إيصال حمتوى املنـاهج إىل
املتعلمني؛ فهو عنصرٌ رئيسٌ يف حتديد معامل التّعلّم ،من خالل ما يقوم به مـن أدوارٍ مهمّـةٍ يف تفعيـل املـادّة
التّعليميّ ة ،وحتقيق أهدافها ،وتنشيط تعلّم املتعلّمني ،وإشراكهم يف العمليّة التّعليميّة.
وملا سبق ،وجب أن تتوافر يف املعلّم جمموعةٌ من املطالب؛ ليتمكّن من املسامهة بفاعليّةٍ يف إجناح تطبيـق
التّعلّم املدمج.
وتتلخّص أهمّ هذه املطالب –من وجهة نظر الباحث  -فيما يلي:
 )3وعي املعلّم الفكريّ بأمهيّة تطوير نُ ُظم التّعليم االعتياديّ.
 )8وجود رؤيةٍ واضحةٍ لديه؛ لتفعيل التّعلّم املدمج يف الصفوف الدّراسيّة.
 )1قدرته على التّفاعل مع أساليب ،وأنظمة التّعلّم املدمج.
 )3امتالكه مهارات التّدريس الفعّال ،وقدرته على التّنويع فيما بينها وفقا ملطالب التّعلّم املدمج.
 )0امتالكه مهارات التّدريس اإللكتروينّ ،والّيت تشمل استخدام األجهزة التّعليميةّ ،وعلى رأسها احلاسـب
اآليلّ ،مبا ي تضمّنه ذلك من تشغيل الربجميّات ،والتّعامل مع شبكة اإلنترنت ،وإدارة املعامل اإل لكترونيّة،
والفصول االفتراضيّة.
 )3قدرته على التّواصل اإللكتروينّ مع املتعلّمني مبهارةٍ ،واستخدامه األدوات اإللكترونيّة الالّزمة لذلك.
 )1امتالكه مهارات إدارة الصّفّ ،وتوزيع املهامّ ،وتفعيل اجملموعات التّعليميّة.
 )2امتالكه القناعة بأمهّيّة التّغيري ،والوصول ألفضل مستوىً ،من خالل التّطوير الـذّايتّ ،واإلفـادة مـن
مصادر املعلومات املتاحة.
 )8قدرته على استخدام مصادر املعلومات اإللكترونيّة ،وإدارهتا ،والبحث فيها.

يعدّ املتعلّم –يف التّعليم احلديث  -حمور العمليّة التّعليميّة ،وهو الّذي تنصبّ جهود التّطـوير ،وحتسـني
األداء من أجله؛ هبدف تنميته ،والوصول به إىل أفضل مستوى من التّحصيل الدّراسيّ ،من خـالل االسـتفادة
القصوى من مكوّنات ،ومعطيات البيئة التّعليميّة جبميع أركاهنا لصاحله.
وحيث إنّه دمثّل حمور التّعلّم املدمج؛ فمن الضروريّ أن تتوافر فيه مجلة من املطالب؛ ليكـون عنصـرًا
فاعال ،ومثثرًا يف مواقف التّدريس القائمة على هذا النّط من التّعلّم.
ويرى الباحث أنّ أهمّ هذه املطالب متمثّلٌ يف اآليت:
 )3امتالك املتعلّم مهارات استخدام احلاسب اآليلّ ،والتّعامل معه.
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 )8امتالكه مهارات استخدام ،وتوظيف تطبيقات اإلنترنت ،وأدوات االتّ صـال اإللكتـروينّ ،والفصـول
االفتراضيّة.
 )1امتالكه مهارات البحث يف املقرّرات الدّراسيّة ،بتصميماهتا اإللكترونيّة ،واالعتياديّة.
 )3امتالكه مهارات البحث يف املصادر املعرفيّة اإللكترونيّة ،واالعتياديّة.
 )0امتالكه مهارات املشاركة الفاعلة؛ ليتحوّل من متلق ،إىل شريكٍ يف املعرفة.
 )3امتالكه مهارات التّفكري العليا.
متثّل البيئة التّعليميّة اإلطار الّذي تتمّ فيه عملية التّعلّم ،وهو اإلطار الكبري الّذي يضمّ أبعاد ،أو أركـان
العمليّة التّعليميّة املادّيّة ،والبشريّة.
وجيب أن تتوفّر للبيئة التّعليميّة مجلةٌ من املطالب؛ لتيسري تطبيق التّعلّم املدمج ،ومن أمهّها:
 )3جتهيز احلجرات الدّراسيّة االعتياديّة بأجهزةٍ تعليميّ ٍة متنوّعةٍ –أمهّها أجهزة احلاسـب اآليلّ  ،-وربطهـا
بنظامٍ مركزي على مستوى املدرسة ،والدائرة التّعليميّة.
 )8توفري شبكة إنترنت ذات سرعة اتّصالٍ عاليةٍ.
 )1إنشاء موقع إلكتروينٍّ للمدرسة على شبكة اإلنترنت ،وربطه باملدارس األخرى ،ومبوقع وزارة التّربيـة،
والتّعليم ،وباملواقع التّربويّة ،ومبراكز ،وقواعد املعلومات ذات الصّلة.
 )3إنشاء مكتبةٍ رقميّ ٍة ،وإتاحتها للمتعلّمني ،وحتفيزهم على استخدام أوعيّتها املعرفيّة.
 )0توفري مركزٍ ملصادر التّعلّم ،وجتهيزه بالوسائط ،واألجهزة الالّزمة.
 )3توفري نُ ُظ ٍم متطوّرةٍ إلدارة التّعلّم ،وإلدارة احملتوى ،وللتّقييم اإللكتروينّ.
 )1تصميم فصولٍ افتراضيّ ٍة للمدرسة ،وتوفري أرقامٍ سرّيّ ٍة؛ لتمكني دخول املتعلّمني هذه الفصـول ،وفـق
موادّهم الدّراسيّة ،ومستوياهتم.
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يتناول الباحث يف هذا اجلزء من مراجعته األدب التّربويّ السّابق ،مطا لعة ،واستعراض مجلةٍ من
الدّراسات العلميّة ذات الصّلة مبوضوع دراسته احلاليّة ،عن التّعلّم املدمج ،ومطالبه.
وقد متّ تقسيم هذه الدّراسات إىل دراساتٍ عربيّةٍ ،ودراساتٍ أجنبيّةٍ ،ومتّ عرض دراسات كلٍّ قسمٍ يف
سياقٍ تأرخيي من األقدم ،إىل األحدث ،بدءًا بالدّراسات العربيّة.
وقد ختم الباحث هذه اجلزء بالتّعليق على هذه الدّراسات السّابقة ،وحتديد أوجه اإلفادة منها ،فيما
خيصّ إجراءات الدّراسة احلاليّة.

:

o


وهدفت هذه الدّراسة إىل حتديد مطالب استخدام التّعليم اإللكتروينّ الالزم توافرها يف كلٍّ من منـهج،
ومعلّم الرّياضيّات يف املرحلة الثانوية ،ويف البيئة التّعليميّة ،ودرجة أمهّيّتها ،ومدى توافرهـا مـن وجهـة نظـر
املمارسني.
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ ،ومتثلت أداهتا يف استبانةٍ ،متّ تطبيقها على عيّنـةٍ مكوّنـةٍ مـن ()23
خمتصاا ،و( )1.معلّ ًما.
وأكّدت النّتائج أنّ مطالب املنهج اإللكتروينّ –ختطيطا ،وتنفيذا ،وتقودمًا  -كافّـة ،ومطالـب إعـداد
املعلّم ،وتدريبه كافّة ،وعناصر البيئة التّعليميّة كافّة ،والواردة يف أداة الدّراسةُ ،ت َعدُّ مطالبَ الزمة ،وذات أمهّيّـ ٍة
بدرجةٍ عاليةٍ جداا ،وأنّ توافرها للمنهج اإللكتروينّ ،والبيئة التّعليمّية ضروريٌّ بدرجةٍ عاليةٍ جداا ،بينمـا كـان
توافرها يف إعداد املعلّم بدرجةٍ متوسّطةٍ.
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وهدفت هذه الدّراسة إىل تقييم استراتيجيّ ٍة قائمةٍ على استخدام التّعلّم املدمج؛ لتحقيق أهـداف تعلّـم
مقرّر [طرق تدريس الرّياضيّات] ،ولتنمية مهارات التّعلّم االستقاليلّ.
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ ،واملنهج شبه التّجريبيبّ ،ومتثّلـت أدوات الدّراسـة يف اختبـار أداءٍ،
ومواقفَ ،وبطاقاتٍ؛ لرصد األداء ،وحتليل املهامّ للمتعلّمني.
الب ،وطالبات الدبلوم العامّ يف التّربية ،مبعهـد
وقد ُطبِّقت األدوات على عيّنةٍ ،عدد أفرادها ( )1من ط ّ
الدّراسات التّربويّة ،جبامعة القاهرة للعام اجلامعيّ (8..3/8..0م).
وأظهرت النّتائج فعاليّة استراتيجيّة التّعلّم املدمج املقرّرة ،يف حتقيق أهـداف مقـرّر [طـرق تـدريس
الرّياضيّات] ،ويف منوّ مهارات التّعلّم االستقاليلّ لدى الطّالّب ،والطّالبات.


وهدفت هذه الدّراسة إىل معرفة فاعليّة التّعلّم املدمج يف تنمية بعض عمليّات العلم ،وتنمية التّحصـيل
لدى تالميذ الصّفّ اخلامس االبتدائيّ ،جبمهوريّة مصر العربيّة ،ووضع دليلٍ للمعلّم؛ ليساعد معلّمي العلوم علـى
استخدام التّعلّم املدمج.
واتّبعت الدّراسة املنهج شبه التّجرييبّ ،ومتثّلت أدواهتا يف اختبار [عمليّات العلم] ،واختبارٍ حتصيلي.
وطُبِّقت الدّراسة على عيّنةٍ مكوّنةٍ من فصلني من تالميذ الصّفّ اخلامس االبتدائيّ ،من مدرسة النّصـر
التّجريبيّة للّغات بطنطا.
وأشارت نتائج الدّراسة إىل وجود فرقٍ ذي داللةٍ إحصائّي ٍة فيما بني متوسّطي درجات تالميذ اجملموعة
التّجريبيّة ،الّذين درسوا بالتّعلّم املدمج ،ودرجات تالميذ اجملموعة الضّابطة ،الّذين درسوا بالطّريقة االعتياديّـة،
يف التّطبيق البعديّ الختبار [عمليّات العلم] ،واختبار [التّحصيل يف العلوم] ،لصاحل اجملموعة التّجريبيّة.



:
وهدفت هذه الدّراسة إىل إعداد ،وتصميم إستراتيجيّ ٍة مقترحةٍ للتّعلّم اإللكتـروينّ املمـزو بـالتّعلّم

التّعاوينّ لتدريس العلوم؛ هبدف تنمية مهارات االستقصاء العلميّ ،واالتّجاه حنو دراسة العلوم لدى الطّالّب.
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واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األدوات يف مقياس [مهارات االستقصاء العلمـيّ] ،ومقيـاس
[االتّجاه حنو دراسة العلوم].
وطُبِّقت الدّراسة على عيّنةٍ مكوّنةٍ من ( )1جمموعاتٍ ،تضمّ كلّ جمموعةٍ ( )8.طالبًـا مـن طـالّب
مدرسة النّقراشيّ اإلعداديّة (بنني) ،بإدارة حدائق القبة التّعليميّة ،مبحافظة القاهرة.
وأسفرت النّتائج على وجود فرقٍ ذي داللةٍ إحصائيّ ٍة فيما بني متوسّطي درجات تالميـذ اجملموعـات
الثّالثة([ :التّجريبيّة األوىل) ،و(التّجريبيّة الثّانية) ،و(الضابطة)] ،يف التّطبيق البعديّ ملقياس [مهارات االستقصـاء
العلميّ] ،ومقياس [االتّجاه حنو دراسة العلوم] ،لصاحل طـالّب اجملموعـة التّجريبيّـة األوىل ،الّـذين درسـوا
باستخدام استراتيجيّة التّعلّم اإللكتروينّ املمزو .


وهدفت هذه الدّراسة إىل حتديد مطالب استخدام التّعليم اإللكتروينّ ،ودرجة أمهّيّتها يف تدريس العلـوم
الطبيعيّة –بالتّعليم العايل  -الواجب توفّرها يف([ :املتعلّم) ،و(املنهج) ،و(عضـو هيئـة التّـدريس) ،و(البيئـة
التعليمية)].
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ ،ومتثّلت األداة املعتمدة للدّراسة يف استبانةٍ ُطبِّقت على عيّنـةٍ مكوّنـةٍ
من ( )80.فردًا ،من أعضاء هيئة التّدريس باجلامعات السّعوديّة.
وتوصّلت الدّراسة إىل أنّ املطالب الالّزم توافرها يف مناهج العلوم الطّبيعيّة ،ويف أستاذ العلوم الطبيعيّـة،
ويف املتعلّم ،ويف البيئة التّعليميّة ،الواردة يف أداة هذه الدّراسة كافّةَُ ،تعدّ مطالـبَ هامّـة؛ السـتخدام التّعلـيم
اإللكتروينّ؛ حيث كانت إجابات أفراد العيّ نة على مجيع فقرات هذه احملاور بدرجةٍ [مهمّ ٍة].


وهدفت هذه الدّراسة إىل تعرّف أثر التّعلّم املدمج ،على التّحصيل الدّراسيّ لطالّب املرحلة الثّانوية،
من خالل دراستهم وحدةَ [الكيمياء النّوويّة] ،املقرّرة يف كتاب الكيمياء ،للصّفّ األوّل الثّانويّ.
واتّبعت الدّراسة املنهج شبه التّجرييبّ ،ومتثلت أدوات الدّراسة يف موقعٍ تعليمي على شبكة اإلنترنت
من إعداد الباحث ،ودليلٍ للطّالب ،ودليلٍ للمعلّم ،واختبارٍ حتصيلي.
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وطُبِّقت األدوات على عيّنةٍ مثلّفةٍ من طالّب ،وطالبات فصلني من فصول الصّفّ األوّل الثّانويّ،
ومها :فصلٌ من املدرسة التّجريبيّة الثّانوية (بنات)؛ كمجموعةٍ جتريبيّ ٍة ،وفصلٌ من مدرسة طه حسني الثّانويّة؛
كمجموعةٍ ضابطةٍ ،ومتّ تطبيق الدّراسة خالل الفصل الدّراسيّ الثّاين للعام الدّراسيّ (8.3./8..8م).
ق ذي داللةٍ إحصائيّ ٍة عند مستوى الدّاللة ( ،).0.3يف التّحصيل
وأظهرت نتائج الدّراسة وجود فر ٍ
الدّراسيّ ،ومستوياته املختلفة ،لصاحل اجملموعة التّجريبيّة.


وهدفت هذه الدّراسة إىل تعرّف فاعلية التّعليم اإللكتروينّ املدمج يف تدريس العلوم ،على استيعاب
املفاهيم العلميّة ،لدى طالّب املرحلة املتوسّطة باملدينة املنوّرة.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األداة يف [اختبار استيعاب املفاهيم] ،وتكوّنت عيّنة الدّراسة
من ( )3.طالبًا ،من طالّب الصّفّ الثّالث املتوسّط ،يف مدرسة األمري فيصل بن فهد املتوسّطة باملدينة املنوّرة.
ومتّ تقسيم طالّب العّينة –بالتّساوي  -إىل جمموعتني :ضابطةٍ ،وجتريبيّ ٍة.
وتوصّلت الدّراسة إىل وجود فرقٍ ذي داللةٍ إحصائيّة ،لصاحل اجملموعة التّجريبيّة ،يف مستوى استيعاب
املفاهيم العلميّة ،كما كان حجم األثر هلذه التّجربة كبريًا.


وهدفت هذه الدّراسة إىل معرفة درجة توافر التّقنيات التّعليميّة –يف املدارس الثّانويّة  ،-الّيت دمكن
استخدامها يف تدريس مادّة الكيمياء ،وتعرّف الصّعوبات الّيت حتول دون ممارسة التّعلّم املدمج ،من خالل
استخدام هذه التّقنيات يف التّدريس باملدارس الثّانويّة للبنات ،مبدينة مكّة املكرّمة ،من وجهة نظر املشرفات
التّربويّات ،واملعلّمات.
ولتحقيق أهداف الدّراسة ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفيّ ،من خالل إعداد استبانةٍ؛ لقياس درجة
توافر التّقنيات التّعليميّة يف املدارس الثّانويّة ،والصّعوبات الّيت حتول دون تلك توظيفها يف املمارسات التّدريسيّة.
ومتّ تطبيق األداة على عيّنةٍ مشلت مجيع معلّمات ،ومشرفات مادّة الكيمياء باملرحلة الثّانويّة ،مبدينه مكّة
املكرّمة ،والبالغ عددهنّ 81([ :معلّمة) ،و( 33مشرفة تربويّة)].
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ودلّت النتائج على توافر التّقنيات التّعليميّة –يف املدارس الثانويّة  ،-والتّي دمكن استخدامها لتدريس
مادّة الكيمياء بدرجهٍ [متوسّطةٍ].
كما ظهرت فروقٌ دالّ ٌة إحصائياا عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما بني استجابات أفراد جمتمع
الدّراسة ،حول مستوى ممارسة املعلّمات للتّعلّم املدمج يف تدريس مادّه الكيمياء ،باملدارس الثّانويّة للبنات،
مبدينة مكّة املكرّمة ،وفقا ملتغيّر[ :نوع املدرسة (عاديّة/مطوَّرة)] ،لصاحل العامالت يف مدارسَ مطوَّر ٍة.


وهدفت هذه الدّراسة إىل معرفة أثر استخدام التّعلّم املدمج ،على التّحصيل الدّراسيّ ،واالتّجاه حنو
الرّياضيّات ،لدى طالّب الصّفّ األوّل املتوسّط.
واعتمد الباحث املنهج التّجرييبّ ،بتصميمٍ شبه جترييبُ ،مطبِّقا الدّراسة على عيّنةٍ بلغت ( )3.طالبًا من
الب الصّفّ األوّل املتوسّط ،مبدرسة ابن عقيل املتوسّطة مبحافظة جدّة ،متّ تقسيمهم إىل جمموعتني
طّ
متساويتني :إحدامها جتريبيّ ٌة درست الوحدة املقرّرة [اهلندسة "املضلّعات"] ،عن طريق التّعلّم املدمج ،من خالل
برنامجٍ تعليمي مدمجٍ من إعداد الباحث ،واألخرى ضابطةٌ درست نفس الوحدة بالطريقة املعتادة.
وقد ُطبِّق على عيّنة الدّراسة اختبارٌ حتصيليٌّ من إعداد الباحث ،مشل مستويي [(التّذكّر) ،و(الفهم)]،
ومها املستويان األوّالن حسب تصنيف [بلوم] لألهداف املعرفيّة.
كما متّ تطبيق [مقياس املقوشيّ] لالتّجاه حنو الرّياضيّات املدرسيّة ،وهو مقياسٌ مقنّ ٌن على البيئة
السّعوديّة ،وقد ُطبِّ َق كلٌّ من االختبار التّحصيليّ ،ومقياس االتّجاه قبلياا ،وبعدياا.
وقد توصّلت الدّراسة إىل وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّ ٍة ،عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما بني
متوسّطات درجات حتصيل طالّب اجملموعتني :التّجريبيّة ،والضّابطة ،يف التّطبيق البعديّ لالختبار التّحصيليّ،
عند االختبار ككلٍّ ،وعند كلّ مستوى على حدة ،لصاحل اجملموعة التّجريبيّة ،يف كلّ احلاالت.
كما ظهرت فروقٌ دالّ ٌة إحصائياا عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما بني متوسّطات درجات
اجملموعتني :التّجريبيّة ،والضّابطة يف التّطبيق البعديّ ملقياس االتّجاه حنو الرّياضيّات املدرسيّة ،لصاحل اجملموعة
التّجريبيّة.
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o


وهدفت هذه الدّراسة إىل توضيح مفهوم التّعلّم اجلامعيّ املدمج ،ومطالبه الالّزم توافرها؛ لنجاح
تطبيقه يف التّعليم اجلامعيّ مبصر.
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ ،ومتثّلت األداة املستخدمة يف استبانةٍ ُطبِّقت على عيّنةٍ من أعضاء هيئة
التّدريس يف بعض اجلامعات املصريّة.
وأكّدت نتائج الدّراسة أنّ فرص تطبيق التّعلّم املدمج يف اجلامعات املصريّة قائمةٌ ،وأنّ األخذ هبذه
صيغة ُيعدّ من الضّروريّات ،واألمور املهمّة.
ال ّ
كما أكّدت نتائج الدّراسة أنّ جناح تطبيق التّعلّم املدمج اجلامعيّ معتمدٌ على توافر جمموعةٍ من
املطالب ،دمكن حصرها يف ثالثة أنواعٍ ،هي :املطالب البشريّة ،واملطالب املادّيّة ،واملطالب التّربويّة.


ح للتّعلّم املدمج ،يوضّح األسلوب األمثل؛
وهدفت هذه الدراسة إىل وضع منوذ ٍ منهجي مقترَ ٍ
لتوظيف التّعلّم املدمج لطالّب كلّيّة التّربية الرّياضيّة باإلسكندريّة.
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ املسحيّ ،كما استخدمت الدّراسة منهج حتليل احملتوى؛ حيث متّ
حتليل عددٍ من املقرّرات متّ اختياره عشوائياا؛ لتحديد األسلوب األمثل ملعاجلتها ،من خالل النّموذ املطوّر.
ومتثّلت األداة املستخدمة يف استبانةٍ متّ تطبيقها على عيّنةٍ من أعضاء هيئة التّدريس بالكلّيّة الرّياضيّة
باإلسكندريّة.
ح ،وجمازٍ من قَب ِل أعضاء هيئة التّدريس بكلّيّة التّربية الرّياضيّة
وقد توصّلت الدّراسة إىل منوذ ٍ مقترَ ٍ
(بنني)؛ لتوظيف التّعلّم املدمج يف تدريس مقرّراهتم ضمن برامج الكلّيّة.
كما قدّم البحث حلوال عمليّ ٍة للدّمج ما بني األداء العمليّ يف الكلّيّة ،واحملاضرات النّظريّة ،وما بني
التّعلّم اإللكتروينّ.
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وهدفت هذه الدّراسة إىل تعرّف أثر استخدام التّعلّم املدمج ،يف تقدمي مقرّر [تكنولوجيا التّعليم]،
للطّالّب/املعلّمني ،بكلّيّة التّربية ،جبامعة حلوان املصريّة ،بقياس حتصيلهم املعريفّ يف هذا املقرّر.
واتّبعت الدّراسة املنهج شبه التّجرييبّ ،ومتثّلت األداة املستخدمة يف اختبارٍ حتصيلي ،متّ تطبيقه على عيّنةٍ
ضمّت طالّب الفرقة الثّالثة ،يف شعبيت [(النّسيج) ،و(املالبس اجلاهزة)] ،بكلّيّة التّربية جبامعة حلوان كافّة.
وأسفرت نتائج الدّراسة عن وجود فروقٍ دالّ ٍة إحصائياا ،فيما بني متوسّطي درجات طالّب اجملموعة
التّجريبيّة الّذين يدرسون باستخدام التّعلّم املدمج ،ودرجات طالّب اجملموعة الضّابطة الّذين يدرسون ذات
احملتوى التّعليميّ ،باألسلوب التّقليديّ املعتاد ،لصاحل اجملموعة التّجريبيّة.


وهدفت هذه الدّراسة إىل تقصّي أثر استخدام استراتيجيّة التّعلّم املدمج ،يف حتصيل طالبات الصّفّ
الرّابع األساسيّ ،يف [(األمناط) ،و(التّراكيب اللّغويّة)] ،يف مادّة اللّغة العربيّة ،يف العاصمة األردنيّة عمّان.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األداة املطبَّقة يف اختبارٍ حتصيلي يف اللّغة العربيّة ،نُفرذَ على
عيّن ٍة مكوّنةٍ من ( )03طالبةٍ ،من طالبات الصّفّ الرّابع األساس ّي ،يف إحدى املدارس احلكوميّة ،التّابعة ملديرية
التّربية ،والتّعليم مبنطقة عمان الثّانية.
وأشارت النّتائج إىل وجود فرقٍ ذي داللةٍ إحصائيّ ٍة يف حتصيل طالبات الصّفّ الرّابع األساسيّ ،يف
[(األمناط) ،و(التّراكيب اللّغويّة)] ،يف مادّة اللّغة العربيّةُ ،تعزى إىل طريقة التّدريس املعتمدة على التّعلّم املدمج.


وهدفت هذه الدّراسة إىل معرفة مطالب التّعليم اإللكتروينّ يف العمليّة التّعليميّة ،وقد استخدم الباحث
منهج االستقصاء ،من خالل حتليل ،وتركيب نتائج عديدٍ من الدّراسات ،والكتابات السّابقة.
صت الدّراسة إىل عدم اتّفاق املهتمّني حول مفهوم التّعليم اإللكتروينّ؛ فبعض الباحثني اكتفى
وخلُ َ
بوصفه وسيلة مساعدة يف التّدريس باستخدام التّقنية ،ورأى بعضهم اآلخر أنّ مفهوم التّعليم اإللكتروينّ يشمل
عناصر العمليّة األخرى كاملة.
وخلصت الدّراسة إىل وضع قائمةٍ باملعايري اخلاصّة مبطالب التّعليم اإللكتروينّ ،يف العملية التّعليميّة.
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وهدفت هذه الدّراسة إىل تقدمي منوذ ٍ مقترحٍ الستراتيجيّة التّعلّم اإللكتروينّ املدمج (املمزو ) ،مع
حتديد كلٍّ من([ :املهارات الالّزمة لتوظيفه لدى أعضاء هيئة التّدريس بكلّيّة التّربية "جامعة أسيوط")،
و(معوّقات استخدامه يف التّدريس اجلامعيّ)].
ولتحقيق أهداف الدّراسة ،طُبِّق املنهج الوصفيّ ،واستخدم الباحث استبانة؛ لتعرّف املهارات الالّزمة
لتوظيف التّعلّم اإللكتروينّ املدمج (املمزو ) لدى أعضاء هيئة التّدريس بكلّيّة التّربية جبامعة أسيوط ،كما طبَّق
الباحث استبانة أخرى؛ لتعرّف معوّقات استخدام التّعلّم اإللكتروينّ املدمج (املمزو ) لدى هثالء األعضاء.
وقدّمت الدّراسة قائمة باملهارات الواجب توافرها لدى أعضاء هيئة التّدريس؛ لتنفيذ االستراتيجيّة
املقترحة ،فضال عن تقدمي الدّراسة جمموعة من معوّقات استخدام التّعلّم املدمج (املمزو  ،من قَب ِل أعضاء هيئة
التّدريس.


وهدفت هذه الدّراسة إىل تعرّف آراء أعضاء هيئة التّدريس بكلّيات املعلّمني ،وكلّيات املعلّمات يف
الدّمام ،باململكة العربيّة السّعوديّة ،حول املعوّقات الّيت حتول دون تطبيق التّعلّم املدمج يف كلّيّاهتم.
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ املسحيّ  ،واستخدم الباحث االستبانة أداة للدّراسة ،متّ توظيفها؛ جلمع
البيانات.
و أكّدت نتائج الدّراسة –يف ضوء حتليل بياناهتا  -أنّ فئة املوارد التّجهيزيّة ،والبشريّة من جهةٍ ،وفئة
املوارد املتعلّقة باحملتوى التّعليميّ من جهةٍ أخرى ،تتساويان يف املرتبة األوىل ،من حيث شدّة إعاقتهما استخدام
التّعلّم املدمج بكلّيّات املعلّمني ،وكلّيّات املعلّمات يف الدّمام ،باململكة العربيّة السّعوديّة ،وتليهما املوارد املاليّة.


وهدفت هذه الدّراسة إىل تقدمي أمنوذ ٍ مقترحٍ للتّعلّم املدمج ) ،(Blended Learningيف كلّيّة
التّربية ،جبامعة امللك سعود.
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ االرتباطيّ املقارن ،ومتثّلت أدواهتا يف :استفتاءٍ ألعضاء هيئة التّدريس،
واستفتاءٍ آخرَ للطّالّب.
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وطُبِّقت الدّراسة على عيّنةٍ مكوّنةٍ من )82( :عضوًا ،من أعضاء هيئة التّدريس باجلامعة ،و( )33طالبًا
من طالّب كلّيّة التّربية.
وتوصّلت الدّراسة إىل تقدمي أمنوذ ٍ مقترحٍ؛ لتطبيق التّعلّم املدمج يف كلّيّة التّربية ،جبامعة امللك سعود،
تضمّن تعريف التّعلّم املدمج ،وحتديد دواعي تطبيقه ،وفوائده ،ومطالب تطبيقه ،وسياسات هذا التّطبيق،
واملهارات الالّزمة للطّالب ،ودور عضو هيئة التّدريس فيه ،وأدواته ،واستراتيجيّاته ،واآلليّة املقترحة لتطبيقه،
إضافة إىل ذكر أهّم املعوّقات الّيت تعيق أعضاء هيئة التّدريس ،وال ّطالّب عن تطبيق التّعلّم املدمج.


وهدفت هذه الدّراسة إىل معرفة أثر استراتيجيّة التّعلّم املدمج ،يف التّحصيل الفوريّ ،واملثجل ،لدى
الب املرحلة األساسيّة ،يف مبحث [التّ ربية اإلسالميّة] ،يف اململكة األردنيّة اهلامشيّة.
طّ
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األداة املستخدمة يف اختبارٍ حتصيلي ،متّ تطبيقه على عيّنةٍ
مكوّنةٍ من ( )3.طالبًا ،من طالّب الصّفّ الثّامن األساسيّ ،متّ تقسيمهم –بالتّساوي  -إىل جمموعتني :إحدامها
جتريبيّ ٌة ،واألخرى ضابطةٌ.
وأسفرت النّتائج عن وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّ ٍة ،فيما بني متوسّطي درجات اجملموعتني
التّجريبيّة ،والضّابطة يف التّحصيل الفوريّ ،وكذلك يف التّحصيل املثجّل ،تعزى إىل طريقة التّدريس ،لصاحل
اجملموعة الّيت تعلّمت باستخدام التّعلّم املدمج.


وهدفت هذه الدّراسة إىل التّحقّق من فاعلية التّعلّم اإللكتروينّ ،والتّعلّم املدمج يف إكساب مهارات
تطوير برامج الوسائط املتعدّدة ،لطالّب تكنولوجيا التّعليم بكلّيّة الّتربية النّوعيّة جبامعة طنطا.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األدوات املستخدمة يف اختبار للتّحصيل املعريفّ املرتبط
مبهارات تطوير برامج الوسائط املتعدّدة ،وبطاقة مالحظةٍ لألداء العمليّ ملهارات تطوير برامج الوسائط املتعدّدة،
وبطاقة تقييمٍ لربامج الوسائط املتعدّدة الّيت طوّرها طالّب عيّنة البحث.
وقد تكوّنت عيّنة البحث من ( )18طالبًا ،وطالبة من الفرقة الثّالثة (شعبة معلّم احلاسب) ،بقسم
تكنولوجيا التّعليم ،بكلّيّة التّربية النّوعيّة جبامعة طنطا ،متّ تقسيمهم إىل ثالث جمموعاتٍ متساوية.
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وتوصّلت النّتائج إىل مجلة نتائجَ ،من أبرزها:
 حتقّق فاعليّة التّعلّم اإللكتروينّ ،والتّعلّم املدمج يف إك ساب مهارات تطوير برامج الوسائط املتعدّدة.ين ،والتّعلّم املدمج ،والتّعلّم بالطّريقة االعتياديّة
 عدم وجود فروقٍ دالّ ٍة إحصائياا ما بني التّعلّم اإللكترو ّيف التّحصيل املعريفّ.
 تفوّق التّعلّم املدمج على كلٍّ من التّعلّم اإللكتروينّ ،والتّعلّم بالطّريقة االعتياديّة يف األداء العمليّملهارات تطوير برامج الوسائط املتعدّدة ،ومستوى تقييم الربامج الّيت انتجها الطّالّب.
 عدم وجود فروقٍ دالّ ٍة إحصائياا ما بني التّعلّم اإللكتروينّ ،والتّعلّم بالطّريقة االعتياديّة يف األداء العمليّملهارات تطوير برامج الوسائط املتعدّدة ،ومستوى تقييم الربامج الّيت انتجها طالّب عيّنة البحث.


وهدفت هذه الدّراسة إىل تقصّي درجة وعي معلّمي املرحلة الثّانويّة ،يف مدارس [تطوير] ،يف منطقة
مكّة املكرّمة ،ملفهوم التّعلّم املدمج ،واتّجاهاهتم حنوه.
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ ،ومتثّلت األدوات املستخدمة يف مقياسني :األول؛ لقياس وعي املعلّمني
ملفهوم التّعلّم املدمج ،والثّاين؛ لقياس اتّجاهات املعلّمني حنو التّعلّم املدمج.
وتكوّنت عيّنة الدّراسة من مجيع معلّمي مدارس [تطوير] ،للمرحلة الثّانويّة ،التّابعة مشروعَ امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز آل سعود ،يف منطقة مكّة املكّرمة ،باململكة العربيّة السّعوديّة ،والبالغ عددهم ( )823معلّ ًما.
وتوصّلت الدّراسة إىل عدّة نتائجَ ،من أمهها:
 ارتفاع درجة وعي معلّمي املرحلة الثّانويّة يف مدارس [تطوير] ،مبنطقة مكّة املكرّمة ،ملفهوم التّعلّماملدمج.
 وجود اتّجاهاتٍ إجيابيّ ٍة –وبدرجةٍ مرتفعةٍ  -لدى معلّمي املرحلة الثّانويّة ،يف مدارس [تطوير] ،مبنطقةمكّة املكرّمة ،حنو التّعلّم املدمج.


وهدفت هذه الدّراسة إىل كشف التّحديات الّيت تواجه استخدام التّعلّم املدمج يف التّعليم اجلامعيّ،
بالنّسبة إىل أعضاء هيئة التّدريس ،ومعاونيهم ،بكلّيّات جامعة اإلسكندريّة.
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ويف ضوء طبيعة هذا البحث ،استُخدم املنهج الوصفيّ التّحليليّ يف عرض األطروحات ،واألدبيّات
العربيّة ،واألجنبيّة ،وحتليلها  ،باإلضافة إىل حتليل بعض الربامج ،واملقرّرات الدّراسيّة املعتمدة استخدامَ التّعلّم
املدمج يف التّعليم اجلامعي ،ومناقشة بعض اخلرباء ذوي العالقة بتصميم ،وتطوير الربامج ،واملقرّرات الدّراسيّة
املعتمدة استخدامَ التّعلّم املدمج؛ الستخالص التّحدّيات الّيت تواجه تطبيق استخدام التّعلّم املدمج يف التّعليم
اجلامعيّ.
و طُبِّقت أداة الدّراسة ،والّيت كانت استبانة ،على عيّنةٍ عشوائيّ ٍة من أعضاء هيئة التّدريس ،ومعاونيهم،
يف الكلّيّات النّظريّة ،والعمليّة ،جبامعة اإلسكندريّة.
وقد توصّلت الدّراسة يف ضوء نتائجها ،إىل حتديد قائمةٍ بالتّحديات الّيت تواجه تطبيق ،أو استخدام
التّعلّم املدمج ،يف التّعليم اجلامعيّ.


هدفت هذه الدّراسة إىل تعرّف أثر استخدام التّعلّم املدمج ،يف حتصيل طالّب املرحلة الثّانويّة يف مادة
الفقه ،واتّجاهاهتم حنوه.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،بتطبيق اختبارٍ حتصيلي ،واستبانةٍ؛ لقياس االتّجاهات.
وطُبِّقت الدّراسة على عيّنةٍ من طالّب الصّفّ الثّالث الثّانويّ [(العلميّ) ،و(الشّرعيّ)] ،باملرحلة
الثّانويّة ،يف مدرسة تبوك ا لثّانويّة ،وكان عددهم ( )3.طالبًاُ ،قسِّموا إىل جمموعتني :جتريبيّ ٍة ،وضابطةٍ.
وأشارت النّتائج إىل أنّ متوسّط أداء طالّب اجملموعة التّجريبيّة أعلى من متوسّط أداء اجملموعة الضّابطة
يف االختبار البعديّ ،كما أنّ القياس العامّ ملقياس اتّجاهات الطّالّب حنو استخدام التّعلّم املدمج ،يف تعليم مادّة
الفقه ،كان بدرجةٍ إجيابيّ ٍة.
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)(Lynna, 2004
هدفت هذه الدّراسة إىل معرفة فعاليّة التّعلّم املدمج ،اّلذي جيمع ما بني التعلّم باإلنترنت ،والتّعلم

االعتياديّ.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،وطبّقت استبانة ،واختبارًا حتصيلياا على عيّنةٍ مكوَّنةٍ من ( )31متعلر ًما
من الكبار ،العاملني يف أعمالٍ خمتلفةٍ ،ويرغبون يف التّعليم املسائيّ يف اجلامعات األمريكيّة.
وتوصّلت نتائج الدّراسة إىل أنّ التّعلّم املدمج مناسبٌ جداا للمتعلّمني املختلفني يف ميوهلم،
وخصائصهم النّفسيّة ،كما توصّلت الدّراسة إىل وجود اتّجاهاتٍ إجيابيّ ٍة حنو التّعلّم املدمج.

):(Robison, 2004



وهدفت هذه الدّراسة إىل معرفة فعالية التّعلّم املدمج يف جامعة [برِجهام يونج] ) ،(Brighamيف
الواليات املتّحدة األمريكيّة ،وذلك من خالل معرفة جتارب الكليات يف التّعلّم املدمج.
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ ،ومتثّلت األداة املستخدمة يف استبانةٍ ُطبِّقت على مجيع أعضاء هيئة
التّدريس يف اجلامعة.
وأشارت النّتائج إىل فاعليّة التّعلّم املدمج ،وفاعليّة الدّعم الفينّ ،واملادّيّ من اجلامعة ،كما أبرزت
النّتائج احلاجة إىل االهتمام باملزايا ،واإلمكانات الّيت يوفّرها التّعلّم املدمج.



)(Boyle, 2005
وهدفت هذه الدّراسة إىل تطوير منه ٍج دراسي يتناسب مع أسلوب التّعلّم املدمج ،واستقصاء أثره يف

أداء الطّالّب.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األداة املطبَّقة يف اختبارٍ حتصيلي ،كما قام الباحث بتطوير
بيئة تعلّ ٍم مدجمةٍ؛ ملعاجلة املشكالت اليت تواجه الطّالّب ،واملشروع يف سنته الثّالثة من التّطبيق.
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واشتُرطت عدّة مطالبَ؛ لضمان جناح املنهج القائم على التّعلّم املدمج ،منها :الدّعم املادّيّ ،والدّعم
الفنّيّ املستمرّ ،والتّشجيع على العمل التّعاوينّ ،والعمل ضمن الفريق ،وإشراك املعلّمني يف عمليّة التّطوير ،وأن
يكون املنهج ذا جودةٍ عاليةٍ.
وقد متّ تطوير هذا املنهج ،وجتريبه ،وتقييمه على أكثر من ( )3...طالبٍ ،من طالّب جامعة لندن،
ومعهد [بولتون].
ومن أبرز ما توصّلت إليه نتائج هذه الدّراسة حتقيق املشروع حتسًّنا ملحوظا يف مستويات([ :احلفظ)،
و(التّذكّر) ،و(االستيعاب)] ،عند املتعلّمني.



)(Creson, 2005
وهدفت هذه الدّراسة إىل معرفة أثر التّعلّم املدمج ،على حتصيل الطّالّب يف جامعة [ميسوري] ،يف

الواليات املتّحدة األمريكيّة.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األداة املستخدمة يف اختبارٍ حتصيليُ ،طبِّ َق على عيّنةٍ مكوّنةٍ
من ( )8.2طالبًا ،وطالبة ،منهم ( )3.8درسوا بأسلوب التّعلّم املدمج ،و( )3.3درسوا بالطّريقة االعتياديّة.
ودلّت نتائج الدّراسة على أنّ مساقات التّعلّم املدمج قد أظهرت تفوّقا بأداء الطّالّب ،وحتصيلهم
الدّراسيّ ،وإجادهتم مهاراتٍ؛ كالبحث ،والتّخطيط.



)(Futch, 2005
وهدفت هذه الدّراسة إىل معرفة اتّجاهات الطّالّب ،حنو التّعلّم املدمج ،يف جامعة [فلوريدا]؛ لتحديد

الظروف احمليطة ببيئة التّعلّم املدمج ،وكان منهج البحث املتّبع املنهج الوصفيّ ،بتطبيق استبانةٍ أداة للدّراسة.
وبيّنت نتائج الدّراسة رضا الطّالّب حنو مساقات التّعلّم املدمج ،واخنفاض رضا صغار السّنّ من
الطّالّب ،ورأى كثريٌ منهم أنّ أسلوب التّعلّم املدمج يثدّي إىل املشاركة الفاعلة يف تطوير مهارات التّعلّم.



)(Holliday, 2005
وهدفت هذه الدّراسة إىل تقصّي أثر استراتيجيّ ٍة مستندةٍ إىل التّعلّم املدمج يف التّحصيل األكاددميّ ،يف

مبحث [اجلغرافيا].
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واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األداة املستخدمة يف اختبارٍ حتصيليُ ،طبِّ َق على عيّنةٍ مكوّنةٍ
من ( )8.طالبًا ،من طالّب الصّفّ التّاسع ،يف املدارس العامّة ،بوالية [أيوا] ،بالواليات املتّحدة األمريكيّة ،وقد
ُقسِّمت عيّنة الدّراسة إىل جمموعتني :جتريبيّ ٍة ،وضابطةٍ.
وأشارت نتائج الدّراسة إىل أنّ للتّعلّم املدمج أثرًا ذا دالل ٍة إحصائيّ ٍة عند تفاعله مع املستوى األكاددميّ،
والتّحصيل األكاددميّ.



)(Kitchenham, 2005
هدفت هذه الدّراسة إىل معرفة العوامل الّيت شجّعت على جناح التّعلّم املدمج ،أو تلك العوامل

الّيت أعاقت جناحه يف صفوف املرحلة اإلعداديّة باملدارس األمريكيّة.
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ ،ومتثلت األدوات املطبّقة ،يف :بطاقة مالحظةٍ ،ومقابلةٍ مقنّنةٍ.
وطُبِّقت الدّراسة على عيّنةٍ مكوّنةٍ من ( )3.معلّمني ،متّ انتقاؤهم من ( )1مدارسَ مشاركةٍ يف
الدّراسة ،وكان املعلّمون املختارون خمتلفني يف العمر ،وصفوف التّدريس ،واجلنس ،وجتربة التكنولوجيا.
واستمرّت املالحظة سبعة أشهر ،وتوصّلت نتائج الدّراسة إىل وجود عواملَ مميّزةٍ تتعلّق بنجاح
التّعلّم املدمج ،ووجود عواملَ تعيق تطبيقه.
ومن أبرز العوامل الّيت أدّت إىل جناحه :التّعاون ما بني املعلمني ،وبعضهم البعض ،أو مع الطّالّب،
والبنية التّحتيّة القويّة ،وبرزت مطالبُ للطّالّب ،منها :استعمال املعلّمني التّعلّ َم املدمجَ يف احلصّة الدّراسيّة.
أما العوامل الّيت برزت كمعيقاتٍ لتطبيق التّعلم املدمج؛ فمنها :البنية التّحتيّة الضّعيفة؛ حيث بيّنت
الدّراسة أنّه العامل األساسيّ إلعاقة جناح التّعلّم املدمج ،كما برز عامل إجياد الوقت الكايف ،واملناسب؛
للتّطبيق الفعليّ للتّعلّم املدمج ،بوصفه عائقا كبريًا يف تدريس الطّالّب وفق التّعلّم املدمج.



)(Maguire, 2005
وهدفت هذه الدّراسة إىل معرفة فاعليّة التّعلّم املدمج ،يف تدريس الطّالّب مادّة الرّياضيّات ،باملدارس

املتوسّطة ،يف الواليات املتحدّة األمريكيّة.
واتّبعت الدّراسة املنهج الوصفيّ ،ومتثّلت األداة املستخدمة يف استبانةٍ ُطبِّقت على ( )03معلّ ًما ممّن
درّسوا طالّهبم بأسلوب التّعلّم املدمج.
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وأكّدت النّتائج أنّ لتدريس الرّياضيّات بأسلوب التّعلّم املدمج فائدة يف إيصال املعىن ،ويف تفاعل
الطّالّب مع معلّميهم ،باإلضافة إىل وجود اتّجاهاتٍ إجيابيً ٍة حنو هذا النّوع من التّعلّم ،من قَب ِل املعلّمني،
وطالّهبم.



)(Akkoyunlu & Soylu, 2006
وهدفت هذه الدّراسة إىل تقصّي وجهة نظر املتعلّمني حنو بيئة التّعلّم املدمج ،بعد املرور بتجربةٍ

تدريسيّ ٍة ،باستخدام برنامجٍ ُم َعد وفق التّعلّم املدمج.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األدوات املطبّقة ،يف :استبانةٍ؛ لتعرّف وجهة نظر الطّالّب،
واتّجاهاهتم حنو استراتيجيّة التّعلّم املدمج ،باإلضافة إىل االختبارات نصف الفصليّة ،للطّالّب؛ للحكم على
مستوياهتم التّحصيليّة ،بعد مرورهم خبربة التّعلّم املدمج.
وطُبِّقت الدّراسة على عيّنةٍ مكوّنةٍ من ( )33طالبًا ،من طالّب قسم [احلاسوب التّعليميّ] ،واملسجّلني
يف مادّة [تصميم التّدريس] ،يف جامعة [هاسيتيب] ،بتركيا.
وأسفرت النّتائج عن وجود اتّجاهاتٍ إجيابيّ ٍة لدى الطّالّب حنو استخدام طريقة التّعلّم املدمج ،وكذلك
وجود أثرٍ لطريقة التّعلّم املدمج يف التّحصيل الدّراسيّ ،للطّالّب ،ومستوى مشاركتهم.



)(Ferdinand, 2006
وهدفت هذه الدّراسة إىل معرفة أثر التّعلّم املدمج على املستوى املعريفّ ،والدّافعيّة لدى طالّب الصّفّ

التّاسع يف العلوم ،بأملانيا.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األدوات املطبّقة يف استبانةٍ ،واختبارٍ حتصيلي ،وتكوّنت عيّنة
الدّراسة من ( )302طالبًا ،يف ( )1مدارسَ ،متّ تقسيمهم إىل جمموعتني :جتريبيّ ٍة ،وضابطةٍ.
وأكّدت نتائج الدّراسة أنّ استراتيجيّة التّعلّم املدمج قد أ ّدت إىل حتسّن النّتاجات التّعليميّة املعرفيّة لدى
اجملموعة التّجريبيّة ،وخاصّة العمليّات املعرفيّة ذات املستويات العليا ،كما أدّت استراتيجيّة التّعلّم املدمج إىل
زيادة اهتمامات ،وميول الطّالّب.
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)(Pereira. Et.al., 2007
وهدفت هذه الدّراسة إىل حتديد فعاليّة استراتيجيّات التّعلّم املدمج ،يف حتصيل الطّالّب يف مادّة

[تشريح اإلنسان] ،وحتليل أثر كلٍّ من هذه االستراتيجيّات يف األداء األكاددميّ ،ودرجة الرّضا لدى الطّالّب.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت األدوات املستخدمة يف جمموعةٍ من االختباراتُ ،طبِّقت على
عيّن ٍة مكوّنةٍ من ( )30طالبًا ،من طالّبّ السّنة األوىل ،يف منهج [األحياء] ،يف مدينة [برشلونة] اإلسبانيّة.
وأشارت نتائج الدّراسة إىل وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّ ٍة ما بني أفراد اجملموعتني ،يف معدّالت
النّجاح؛ حيث كانت درجات أفراد اجملموعة الّيت متّ تدريسها باستخدام طريقة التّعلّم املدمج ،أعلى من
درجات أفراد اجملموعة الّيت درست بطريقة التّعلّم االعتياديّ.
كما استنتجت الدّراسة أنّ التّعلّم املدمج كان أكثر فاعليّة من التّعلّم االعتياديّ يف تعلّم ،وتدريس مادّة
[تشريح اإلنسان] ،بينما مل تكن هناك فروقٌ ذات داللةٍ إحصائيّ ٍة ،فيما خيصّ الرّضا لدى الطّالّب ،تعزى
لطريقة التّدريس.



& (Melton, Grafe
)Chopak-foss, 2009
وهدفت هذه الدّراسة إىل تقييم مستوى حتصيل الطّالّب ،ورضاهم خالل دراسة مساق [اجلغرافيا

العامّة] ،بطريقة التّعلّم املدمج ،مقارنة بطريقة التّدريس االعتياديّة.
واتّبعت الدّراسة املنهج التّجرييبّ ،ومتثّلت أدواهتا يف اختبارٍ حتصيلي ،ومقياسٍ للرّضا ،متّ تطبيقهما على
عيّن ٍة مكوّنةٍ من ( )803طالبًا ،من مدارس والية [نيويورك] األمريكيّة ،متّ تقسيمهم إىل ( )3جمموعاتٍ
عشوائياا :متّ تدريس ثالثٍ منها بطريقة التّعلّم املدمج ،بينما دُرِّست اجملموعة الرّابعة بالطّ ريقة االعتياديّة.
وأظهرت نتائج الدّراسة وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّة يف التّحصيل ،والرّضاُ ،تعزى لطريقة
التّدريس ،ولصاحل طريقة التّعلّم املدمج.

52

تتّفق الدّراسة احلالية مع معظم الدّراسات السّابقة ،يف جمال املوضوع الرّئيس للدّراسة ،وهو [التّعلّم
املدمج]  ،ولكنها تأيت خمتلفة عن جلّها؛ لكوهنا تستهدف حتديد مطالب هذا التّعلّم ملعلّمي العلوم الطّبيعيّة ،يف
املرحلة الثانوية ،بينما هدف كثريٌ من الدّراسات السّابقة إىل استقصاء فاعليّة استخدام التعلم املدمج على
التّحصيل املعريفّ للطّالّب.
كما تتّفق الدّراسة احلاليّة ،من حيث اجملال املوضوعيّ ،وهو [العلوم الطّبيعيّة] ،مع دراسة سعاد شاهني
(8..2م) ،ودراسة عبد اجمليد (8..2م) ،ودراسة احملمّديّ (8.3.م) ،ولكنها ختتلف معها يف املنهج ،بينما
تتّفق الدّراسة احلاليّة من حيث اجملال املوضوعيّ ،واملنهج الوصفيّ معًا ،مع دراسة الشهراين (331.هـ)،
ودراسة ابتهال أناجرية (3318هـ).
وتتّفق الدّراسة احلاليّة ،من حيث املنهج ،مع دراسات كلٍّ من :احلريبّ (3381هـ) ،والشّهراينّ
(331.هـ) ،والعتييبّ (8.3.م) ،وابتهال أناجرية (3318هـ) ،و[روبسن] )،(Robison, 2004
و[كتشنهام] ) ،(Kitchenham, 2005والّيت اتّبعت –مجيعها  -املنهج الوصفيّ.
وختتلف الدّراسة احلاليّة ،من حيث املنهج ،مع دراسات كلٍّ من :وفاء كفايفّ (8..3م) ،وإبراهيم
(8..1م) ،وطوالبة ،والصّوص (8..1م) ،وسعاد شاهني (8..2م) ،وعبد اجمليد (8..2م) ،وشكوكاينّ
(8..8م) ،وغامن (331.هـ) ،وآمال أمحد (8.3.م) ،واحملمّديّ (8.3.م) ،ويوسف (3313هـ)،
واجلحديلّ (3318هـ) ،و[لينا] ) ،(Lynna, 2004و[كريسون] ) ،(Creson, 2005و[هوليداي]
) ،(Holliday,2005و[أكويونلو] ،و[سويلو] ) ،(Akkoyunlu & Soylu, 2006و[برييرا]،
وآخرين ) ،(Pereira. Et.al. ,2007و[ميلتون] ،و[قريف] ،و[تشوباكفوس] (Melton, Graf,
)& chopak-foss ,2009؛ إذ استخدمت هذه الدّراسات كافّة املنهج التّجرييبّ  ،بتصميماته التّجريبيّة،
أو شبه التّجريبيّة ،بينما تستخدم الدراسة احلاليّة املنهج الوصفيّ.
ومن حيث اجملتمع ،والعيّنة؛ فإنّ الدّراسة احلاليّة متّفق ٌة مع دراسة العتييبّ (8.3.م) ،ودراسة
[كتشنهام] ) ،(Kitchenham, 2005ودراسة [ماجور] ) ،(Maguire, 2005والّيت طُبِّقت –
مجيعها  -على املعلّمني ،بينما اختلفت الدّراسة احلاليّة عن دراسة ابتهال أناجرية (3318هـ) ،والّيت طُبِّقت
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على املشرفات التّربويّات ،إضافة إىل تضمينها املعلّمات ،كما اختلفت الدّراسة احلاليّة عن بقيّة الدّراسات
السّابقة ،والّيت طُبِّقت على عيّناتٍ خمتلفةٍ ،كالطّالّب يف املراحل التّعليميّة املختلفة ،وأعضاء اهليئات التّدريسيّة
يف اجلامعات.
ومن حيث األداة املستخدمة ،اتّفقت الدّراسة احلاليّة مع دراسة احلريبّ (3381هـ) ،ودراسة
الشّهراينّ (3313هـ) ،و دراسة ابتهال أناجرية (3318هـ) ،ودراسة [لينا] ) ،(Lynna, 2004ودراسة
[روبسن] ) ،(Robison, 2004ودراسة [ماجور] ) ،(Maguire, 2005ودراسة [أكويونلو]،
و[سويلو] ) ،(Akkoyunlu & Soylu, 2006يف األداة املستخدمة؛ جلمع البيانات ،وهي
[االستبانة] ،بينما اختلفت الدّراسة احلاليّة عن بقية الدّراسات السّابقة ،والّيت استخدمت اختباراتٍ حتصيليّة ،أو
مقاييسَ اتّجاهاتٍ.
ومن حيث احلدّ املكاينّ؛ فقد اتّفقت الدّراسة احلاليّة مع دراساتٍ عدّةٍ ،هي :دراسة احلريبّ
(3381هـ) ،ودراسة املوسى (8..1م) ،ودراسة الشّهراينّ (331.هـ) ،ودراسة العتييبّ (8.3.م)،
ودراسة احملمّديّ (8.3.م) ،ودراسة يوسف (3313هـ) ،ودراسة ابتهال أناجرية (3318هـ) ،ودراسة
اجلحديلّ (3318هـ)؛ إذ إنّها –مجيعًا  -أجريت يف اململكة العربيّة السّعوديّة ،مع اختالف املناطق ،أو
احملافظات التّعليميّة.
بينما تتّفق الدّراسة احلاليّة ،من حيث احلدّ املكاينّ ،مع دراسة اجلحديلّ (3318هـ) ،والّيت طُبِّقت
مبحافظة جدّة.
ويف حدود علم الباحث ،مل جترَ أيّة دراسةٍ سابقةٍ يف نفس احلدود البشريّة للدّراسة ،مبثل عدم معرفة
الباحث بأيّة دراسةٍ سابقةٍ تناولت املتغيّر الرّئيس لدراسته احلاليّة ،وهو [مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف
تدريس العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانوية].
واستفادت الدّراسة احلاليّة ،كما يرى الباحث ،من هذه الدّراسات ،فيما يلي:
 )3حتديد موضوع الدّراسة احلاليّة.
 )8حتديد أمهّيّة الدّراسة احلاليّة ،وصياغة أهدافها؛ تربيرًا لتنفيذها.
 )1بناء األدب التّربويّ السّابق ،خاصّة يف جمال اإلطار النّظريّ للدّراسة احلاليّة.
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 )3بناء أداة الدّراسة احلاليّة  ،من حيث :حتديد نوعها ،وتكوين حماورها ال رّئيسة ،وصياغة عبارات كلّ
حمورٍ منها.
 )0اختيار املنهج العلميّ املناسب للدّراسة احلاليّة.
 )3املقارنات ما بني نتائج الدّراسات السّابقة ،ونتائج الدّراسة احلاليّة؛ لتفسريها ،متهيدًا لكتابة التّوصيات،
واملقترحات.
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متّ يف هذا الفصل حتديد منهج الدّراسة املستخدم ،وبيان متغيّراهتا ،وتسمية جمتمع الدّراسة ،وعيّنتها،
ووصف أداة الدّراسة (االستبانة) ،وكيفية بنائها ،وطريقة التّأكّد من صدقها ،وثباهتا.
كما متّ حتديد إجراءات ،وخطوات التّطبيق امليداينّ للدّراسة ،والّيت اتّبعها الباحث؛ لتحقيق أهداف
الدّراسة احلاليّة.
واخريًا ،متّت تسمية األساليب اإلحصائيّة ،الّيت طبّقها الباحث ؛ لتحليل البيانات ،الّيت متّ مجعها بواسطة
أداة الدّراسة (االستبانة).
وفيما يلي تفصيل ذلك كلّه:

طبّق الباحث يف هذه الدّراسة املنهج الوصفيّ؛ كونه األنسب لطبيعتها ،واألكثر مالءمـة ملشـكلتها،
وتساؤالهتا ،وهو منهجٌ سحثيٌّ يعتمد على مجع البيانات ،وتبويبها ،مثّ حتليلها ،واستخرا النّتائج منها.
وقد وصف عبيدات ،وآخران (8..0م) املنهج الوصفيّ ،بأنّه منهجٌ "يعتمد على دراسة الظّاهرة كمـا
توجد يف الواقع ،ويهتمّ بوصفها وصفا دقيقا ،ويعبّر عنها تعبريًا كيفايا ،أو تعبريًا كمّياا؛ فالتّعبري الكيفـيّ يصـف
لنا الظّاهرة ،ويوضّح خصائصها ،أمّا التّعبري الكمّيّ؛ فيعطينا وصفا رقمياا ،يوضّح مقـدارَ هـذه الظّـاهرة ،أو
حجمها ،ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى" .ص383
يف حني عرّفه العسّاف (8..3م) قائالُ" :يقصد بالبحث املسحيّ ذلك النّوع من البحوث ،الّذي يـتمّ
بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث ،أو عيّنةٍ كبرية منهم؛ وذلك هبدف وصف الظّاهرة املدروسة مـن
حيث :طبيعتها ،ودرجة وجودها" ص383
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اجملتمع ،كما يعرّفه العسّاف (8..3م)" :مصطلحٌ علميٌّ منهجيٌُّ ،يراد به كلّ من دمكن أن تُعمَّم عليه
نتائج الدّراسة ،سواءٌ أكانَ جمموعةَ أفرادٍ ،أو كتبٍ ،أو مبانٍ مدرسيّ ٍة  ...وذلك طبقا للمجال املوضوعيّ
ملشكلة الدّراسة" .ص83
ويعرّفه عبيدات ،وآخران (8..0م) بأنّه" :مجيع األفراد ،أو األشخاص- ،أو األشياء  -الّذين يكوّنون
موضوع مشكلة الدّراسة" .ص88
ويتكوّن جمتمع الدّراسة احلاليّة من مجيع معلّمي العلوم الطّبيعيّة ،الّذين يقومون بتدريس املوادّ الدّراسيّة
التّالية([ :الفيزياء)( ،الكيمياء)( ،األحياء)( ،علم األرض)] ،مبدارس املرحلة الثّانويّة ،بشقّيها([ :النّظام العامّ)،
(نظام املقرّرات)] ،التّابعة إلدارة التّربية ،والتّعليم مبحافظة جدّة ،يف العامّ الدّراسيّ (3311/3318هـ)،
وعددهم ( )2.2معلّمني ،سحسب إحصاءات إدارة شثون املعلّمني بإدارة التّربية والتّعليم مبحافظة جدّة.
ويوضّح اجلدول ( ،)3والشّكل ( ) 3أعداد كلّ فئةٍ ،من فئات جمتمع الدّراسة ،وطريقة توزيع أفراده،
سحسب موادّ التّدريس ،ومكاتب اإلشراف التّابعة إلدارة التّربية والتّعليم مبحافظة جدّة:

3.

33

33

38

333

10

12

18

8

383

32

03

08

31

333

13

13

13

2

3.3

31

38

38

38

301

10

13

38

8

388

818

803

838

31

58

200
الجنوب

150

الشمال
الشرق

100

الوسط
50

الصفا
النسيم

0
العدد

العيّنة ،كما يعرِّفها أبو عالّ ٍم (8..1م) ،هي" :جمموعةٌ جزئيّ ٌة من جمتمعٍ له خصائصُ مشتركةٌ".
ص338
وقد طبّق الباحث أسلوب [العيّنة العشوائيّة البسيطة]؛ الختيار عيّنة الدّراسة احلاليّة ،والّيت عرَّفها
عبيدات ،وآخران (8..0م) ،بأنّها" :أسلوبٌ خيتاره الباحث ألفرادٍ ممثّلني للمجتمع األصليّ ،ويف هذه احلالة
يكون مجيع أفراد اجملتمع األصليّ للبحث معروفني ،وحمدّدين" .ص3.8
كما وصفها العسّاف (8..3م) ،بأنّها" :ال تعين الفوضى ،وإنّما تعين أن الفرص متساويةٌ ،ودرجة
االحتمال واحدةٌ أليّ فردٍ من أفراد جمتمع البحث؛ ليتم اختياره أحد أفراد عيّنة البحث ،دومنا تأثري" .ص81
ويضيف عبيدات ،وآخران (8..0م )3.1،أنّ العيّنة العشوائيّة البسيطة تُختار يف حال توافر شرطني
أساسيّني ،مها:
 )3أن يكون مجيع أفراد اجملتمع األصليّ معروفني.
 )8أن يكون هناك جتانسٌ فيما بني هثالء األفراد؛ ففي هذه احلال ،يعمد الباحث إىل اختيار عيّنةٍ عشوائيّ ٍة
بسيطةٍ وفق القرعة ،أو جداول األرقام العشوائيّة.
وقد ضمّت عيّنة الدّراسة احلاليّة ،فئتني ،متّ اختيارمها على النّحو التّايل:
 )3عيّنةٌ عشوائيّ ٌة بسيطةٌ من معلّمي العلوم الطبيعيّة باملرحلة الثّانويّة (النّظام العامّ) مبحافظة جدّة :ومشلـت،
أو مثّلت هذه العيّنة مجيع مكاتب التّربية ،والتّعليم ،الّيت تتبع إدارة التّربية والتّعليم ،مبحافظـة جـدّة،
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شرق)( ،الوسـط)( ،الصّـفا)( ،النّسـيم)]،
وعددها ( )3مكاتب ،هي([ :اجلنوب)( ،الشّمال)( ،ال ّ
وضمّت هذه العينة ( )133معلّمًا ،موزعني على ( )11مدرسة.
 )8مجيع معلّمي العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة (نظام املقرّرات) مبحافظة جدّة :وبلـغ عـددهم ()388
معلّمًا ،موزّعني على ( )33مدرسة ،متثّل مجيع مكاتب التّربية والتّعليم سالفة الذّكر.
ويف ضوء ما سبق ،أصبح حجم عيّنة الدّراسة الكلّيّة ( )33.معلّمًا ،دمثّلون نسبة قدرها ()%03
تقريبًا ،من جمتمع الدّراسة األصليّ.
ويوضح اجلدول ( ) 8عدد نسخ االستبانة املوزّعة على أفراد عيّنة الدّراسة ،وعدد النّسخ املُعادة،
واملستبعدة ،واملستوفاة ،كما يوضّح الشّكل ( )8توزيع عيّ نة الدّراسة سحسب مكاتب التّربية والتّعليم.
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ويبيّن اجلدول ( )8أنّ عدد نسخ االستبانة املوزّعة كان ( )33.نسخة؛ منها ( )11نسخة ،من
مكتب التّربية والتّعليم باجلنوب ،ومثّلت نسبة ( ،)%3100و( )1.نسخة من مكتب التّربية والتّعليم بالشّمال،
مثّلت نسبة ( ،)%3008و( )13نسخة من مكتب التّربية والتّعليم بالشّرق ،مثّلت نسبة ( ،)%3108و()11
نسخة من مكتب التّربية والتّعليم بالوسط ،مثّلت نسبة ( ،)%3303و( )10نسخة من مكتب التّربية والتّعليم
بالصّفا ،مثّلت نسبة ( ،)%310.0و( ) 38نسخة من مكتب التّربية والتّعليم بالنّسيم ،مثّلت نسبة
(.)%30032


يوضّح اجلدول ( )1وصف عيّنة الدّراسة النّهائيّة ،سحسب مكاتب التّربية التّعليم الّيت ينتمي إليها أفراد
العيّنة املعلّمون ،يف ضوء ختصّصاهتم التّدريسيّة ،كما دمثّل الشكل ( )1رمسًا بيانياا لتوزيعهم سحسب مكاتب
التّربية والتّعليم ،ودمثّل الشّكل ( )3رمسًا بيانياا لتوزيعهم سحسب ختصّصاهتم التّدريسيّة.
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وبلغت النّسبة اجلزئيّة ملعلّمي مكتب التّربية والتّعليم باجلنوب ضمن عيّنة الدّراسة ( ،)%31وبلغت
النّسبة اجلزئيّة ملعلّمي مكتب التّربية والتّعليم بالشّمال ضمن عيّنة الدّراسة ( ،)%32وبلغت النّسبة اجلزئيّة
ملعلّمي مكتب التّربية والتّعليم بالشّ رق ضمن عيّنة الدّراسة ( ،)%3000وبلغت النّسبة اجلزئيّة ملعلّمي مكتب
التّربية والتّعليم بالوسط ضمن عيّنة الدّراسة ( ،)%32وبلغت النّسبة اجلزئيّة ملعلّمي مكتب التّربية والتّعليم
بالصّفا ضمن عيّنة الدّراسة ( ،)%3002وبلغت النّسبة اجلزئيّة ملعلّمي مكتب التّربية والتّعليم بالنّسيم ضمن
عيّنة الدّراسة (.)%3803
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وبلغت النّسبة اجلزئيّة ملعلّمي الفيزياء ضمن عيّنة الدّراسة ( ،)%8803وبلغت النّسبة اجلزئيّة ملعلّمي
األحياء ضمن عيّنة الدّراسة ( ،)% 1108وبلغت النّسبة اجلزئيّة ملعلّمي الكيمياء ضمن عيّنة الدّراسة
( ،)% 8202وبلغت النّسبة اجلزئيّة ملعلّمي علم األرض ضمن عيّنة الدّراسة (.)%200


يوضّح اجلدول ( )3وصف عيّنة الدّراسة النّهائيّة ،سحسب مكاتب التّربية والتّعليم الّيت ينتمي إليها أفراد
العيّنة املعلّمون ،يف ضوء متغيّر سنوات خربهتم التّدريسيّة ،كما دمثّل الشكل ( )0رمسًا بيانياا لتوزيعهم سحسب
هذا املتغيّر.
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وبلغت النّسبة اجلزئيّة للمعلّمني ذوي اخلربة [أقل من ( ) 0سنواتٍ] ضمن عيّنة الدّراسة (،)%003
وبلغت النّسبة اجلزئيّة للمعلّمني ذوي اخلربة [من ( )0سنواتٍ ،إىل أقلّ من ( ) 3.سنواتٍ] ضمن عيّنة الدّراسة
( ،)% 13وبلغت النّسبة اجلزئيّة للمعلّمني ذوي اخلربة [من ( )3.سنواتٍ ،إىل أقلّ من ( )30سنة] ضمن عيّنة
الدّراسة ( ،)% 8208وبلغت النّسبة اجلزئيّة للمعلّمني ذوي اخلربة [من ( )30سنة ،إىل أقلّ من ( )8.سنة]
ضمن عيّنة الدّراسة ( ،)% 3000وبلغت النّسبة اجلزئيّة للمعلّمني ذوي اخلربة [( )8.سنة؛ فأكثر] ضمن عيّنة
الدّراسة (.)%3808


يوضّح اجلدول ( )0وصف عيّنة الدّراسة النّهائيّة ،سحسب مكاتب التّربية والتّعليم الّيت ينتمي إليها أفراد
العيّنة املعلّمون ،يف ضوء متغيّر املثهّل العلميّ ،كما دمثّل الشكل ( ) 3رمسًا بيانياا لتوزيعهم سحسب هذا املتغيّر.

64

وتبلغ النّسبة اجلزئيّة حلاملي مثهّل [البكالوريوس غري التّربويّ]  ،كأعلى مثهلٍّ علمي ضمن عيّنة
الدّراسة النّهائيّة ( ،)%1108وتبلغ النّسبة اجلزئيّة حلاملي مثهّل [البكالوريوس التّربويّ] ،كأعلى مثهلٍّ علمي
ضمن عيّنة الدّراسة النّهائيّة ( ،)%3303وتبلغ النّسبة اجلزئيّة حلاملي مثهّل [املاجستري] ،كأعلى مثهلٍّ علمي
ضمن عيّنة الدّراسة النّهائيّة ( ، )%003وتبلغ النّسبة اجلزئيّة حلاملي مثهّل [الدّكتوراه] ،كأعلى مثهلٍّ علمي
ضمن عيّنة الدّراسة النّهائيّة (.)%.03
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يوضّح اجلدول ( )3وصف عيّنة الدّراسة النّهائيّة ،سحسب مكاتب التّربية و التّعليم الّيت ينتمي إليها
أفراد العيّنة املعلّمون ،يف ضوء نوع نظام املرحلة.
ودمثّل الشكل ( ) 1رمسًا بيانياا لتوزيعهم ،وفق هذا املتغيّر.

وتبلغ النّسبة اجلزئيّة للمعلّمني املنتمني ملدارسَ تتبع النّظام العامّ ،ضمن عيّنة الدّراسة النّهائيّة (،)%38
بينما تبلغ النّسبة اجلزئيّة للمعلّمني املنتمني ملدارسَ تتبع نظام املقرّرات ،ضمن عيّنة الدّراسة النّهائيّة (.)%13
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تطرّقت الدّراسة احلاليّة إىل عددٍ من املتغيّرات املستقلّة ،وهي:
 (التّخصّص) ،وله أربع فئات([ :فيزياء)( ،كيمياء)( ،أحياء)( ،علم أرض)]. (نوع نظام املرحلة الثّانويّة) ،وله فئتان([ :النّظام العامّ) ،و(نظام املقرّرات)].أمّا املتغري التّابع؛ فإنّه متعلّقٍ باستجابات أفراد عيّنة الدّراسة على أداهتا (االستبانة).

يف ضوء املنهج العلميّ الّذي تبناه الباحث للدّراسة احلاليّة ،وحتقيقا ألهدافها ،ولإلجابة عن أسئلتها،
وبعد مطالعته مجلةَ دراساتٍ سابقةٍ ذات عالقةٍ بدراسته احلاليّة ،مثل :دراسة وفاء مرسي (8..2م) ،ودراسة
احلريبّ (3381هـ) ،و دراسة املوسى (8..1م) ،ودراسة الشّهراينّ ( 331.هـ) ،حدّد الباحث [االستبانة]
أداة جلمع البيانات ضمن دراسته احلاليّة.
وقد صمّم الباحث االستبانة يف صورهتا املبدئيّة ،مشتملة على ( )3.2فقراتٍ ،موزعّ ٍة على ()3
حماورَ ،كالتّايل [انظر( :امللحق ":])302- 332،"3
 احملور األوّل[ :مطالب التّعلّم املدمج الالّزم توافرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة] 1.( :فقرة). -احملور الثّاين[ :مطالب التّعلّم املدمج الالّزم توافرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة] 13( :فقرة).

 احملور الثّالث[ :املطالب الالّزم توافرها يف املتعلّم؛ الستخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطبيعيّة]:( 83فقرة).
 احملور الرّابع[ :املطالب الالّزم توافرها يف البيئة التّعليميّة عند تدريس العلوم الطّبيعيّة باستخدام التّعلّماملدمج] 81( :فقرة).
جيب التّأكّد من صدق األداة ،وقد ذكر العسّاف (8..3م) أنّ صدق األداة يعين" :التّأكّد من أنّها
سوف تقيس ما أُعدَّت من أجل قياسه" .ص138
وقد متّ التّأكّد من صدق األداة اخلاصّة هبذه الدّراسة بطريقتني ،مها:

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة ،وبناء فقراهتا ،وعرضها على سعادة املشرف على الرّسالة ،ومن مثّ
اعتمادها يف صورهتا األوّليّة ،وكان عدد فقراهتا ( )3.2فقراتٍ ،تتوزّع على ( )3حماور رئيسةٍ [انظر( :امللحق
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" ،])302- 332،"3متّ عرضها على جمموعةٍ من السّادة احملكّمني ،من ذوي االختصاص ،واخلربة ،وقد تنوّعوا
ما بني:
 أعضاء هيئة التّدريس بكلّيّات التّربية ،يف اجلامعات الّتالية :جامعة أمّ القرى ،وجامعة امللك عبد
العزيز ،وجامعة امللك خالد ،وجامعة الباحة ،وجامعة طيبة ،والكلّيّة اجلامعيّة مبكّة املكرّمة.
 املشرفون التّربويّون ،يف إدارات التّربية ،والتّعليم باحملافظات التالية :جدّة ،واللّيث ،والقنفذة ،وجازان،
والقريّات ،واملدينة املنوّرة.
 معلّمو إدارة التّربية ،والتّعليم مبحافظة جدّة.
وهدف هذا اإلجراء ،إىل حتقيق ما يلي:
 )3التّأكّد من درجة مناسبة العبارة ،وانتمائها للمحور ،ووضوحها ،وسالمة صياغتها اللّغويّة.
 )8اإلفادة من التّعديالت املقترحة ،فيما خيص تعديل ،أو حذف بعض الفقرات ،أو إضافة فقراتٍ جديدةٍ.
وبلغ عدد السّادة احملكّمني إمجاال ( )3.حمكّ ًما[ .انظر( :امللحق "])338- 33.،"8
وبناءً على آراء السّادة احملكمني ،حول مكوّنات ،وبناء االستبانة ،ومدى مناسبتها ألهداف الدّراسة
يف صورهتا األوّليّة ،ووفقا لتوجيهاهتم ،ومقترحاهتم  ،وبعد استشارة سعادة املشرف العلميّ على الرّسالة ،متّ
تعديل صياغة بعض الفقرات لغوياا ،وحذف بعض الفقرات ،وإضافة فقراتٍ جديدةٍ.
وفيما يلي ،يبيّن اجلدول ( ،)1التّعديالت الّيت طرأت على أداة الدّراسة [االستبانة] بعد التّحكيم:

3
8

إعادة

بناء املنهج بالطّريقة التّكامليّة.

صياغةٍ

اتّباع أساليبَ مناسبةٍ يف بناء املنهج ،مثل :منهج الوحدات

بناء املنهج بطريقةٍ جتعل مناهج املوادّ
املختلفة مكمّلةٍ لبعضٍ ،ومترابطة مع
مناهج املستويات الّيت تليها.

حذفٌ

----------------

1

أن تربط املنّاهج بني موضوعات العلوم الطّبيعيّة املنفصلة.

حذفٌ

----------------

3

أن جت مع اخلربات التّعليميّة املتكاملة يف جما ٍل واحدٍ.

حذفٌ

----------------

0
3

الدّ راسية القائمة على موضوعٍ دراسي ،ومنهج اجملاالت الواسعة.

ربط مناهج العلوم الطّبيعيّة بعالقاتٍ علميّ ٍة مع املوادّ األخرى ذات
الصّلة ،أو القريبة ،أو الّيت ختدم أهدافها.
التّخلّص من عمليّة التّكرار الّيت تتّصف هبا مناهج املوادّ املنفصلة.
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حذفٌ
حذفٌ

-------------------------------

[يتبع]

8
3.

تصميم املادّة التّعليميّة وفق أسس ،ومعايري التّصميم التّعليميّ

إعادة

تصميم املادّة التّعليميّة وفق أسسٍ ،ومعايريَ

املناسب.

صياغةٍ

التّصميم التّعليميّ املناسب للتّعلّ م املدمج.

تصميم املادّة التّعليميّة مبا يناسب خصائص ،ومسات النّموّ
للمتعلّمني.

33

اإلجياز ،والتّركيز يف احملتوى املستخدم يف بناء املنهج.

38

تنويع ا خلربات املستخدمة يف بناء املنهج.

33

تنمية احملتوى ملها رات التّفكري املختلفة لدى املتعلّمني.

33

تنمية احملتوى ملهارات استخدام وسائل التّقنية ،واالتّصال لدى
املتعلّمني.

31

أن يركّز احملتوى على تفعيل ع ملية االتّصال بني املعلّم ،واملتعلّمني.

32

أن يدعم احملتوى بعض التّطبيقات التّكنولوجيّة احلديثة.

8.

تصميم املناهج بطريقةٍ تسمح بسهولة حتديثها كلّ عامٍ.

83

تصميم وسائلَ تعليميّةٍ مرفقةٍ داخل املناهج.

88
81
83
80
83
81

أن ينمّي احملتوى مهارات املعلّ م يف البحث ،والتّخطيط ،وتطوير
أساليب التّعلّم.
أن يفعّ ل احملتوى عمليّة االتّصال بني املعلّم ،واملتعلّم.

حذفٌ

----------------

حذفٌ

----------------

إعادة

تنويع اخلربات املستخدمة يف بناء املنهج مبا

صياغةٍ

يناسب التّعلّ م املدمج.

حذفٌ

----------------

حذفٌ

----------------

حذفٌ

----------------

إعادة

توظيف وسائلَ تعليميّ ٍة متعدّدةٍ ،تساند

صياغةٍ

تعليم املنهج.

إعادة

تصميم املناهج بطريقةٍ تسمح بسهولة

صياغةٍ

حتديثها بشكلٍ دوري.

إعادة

احتواء املنهج على وسائلَ تعليميّ ٍة تقليديّ ٍة،

صياغةٍ

وإلكترونيّ ٍة مناسبةٍ.

حذفٌ
حذفٌ

أن تضمّ أهداف املنهج مستويات التّفكري [(العليا) ،و(الدّنيا)]
كافّة.
أن يكون املنهج مرنًا بالنّسبة إىل املعلّم ،واملتعلّم.

حذفٌ
حذفٌ

أالّ تكون مطالب تنفيذ املنهج مكل َفة ،سواءً على مستوى
املدرسة ،أو املعلّ م ،أو املتعلّمني.

حذفٌ

وضع تعليماتٍ واضحةٍ ،ومرنةٍ؛ لتنفيذ املنهج ،وتوفري املصادر

إعادة

املساعدة للمعلّم ،واملتعلّم.

صياغةٍ
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---------------------------------------------------------------------------تصميم دليلٍ إجرائي؛ لتنفيذ املنهج.

[يتبع]

إعادة

تضمني املنهج أنشطة ،وخرباتٍ عمليّة

صياغةٍ

متنوّعة.

إعادة

دعم التّعلّ م من خالل الفصول االعتياديّة،

صياغةٍ

واالفتراضيّة.

أن ينمّي املنهج كالًّ من العمل الفرديّ ،واجلماعيّ لدى املتعلّمني،

إعادة

تضمني املنهج خربات تعزيز التّعلّم

يف الوقت ذاته.

صياغةٍ

التّعاوينّ.

تقومي املنهج بشكلٍ مستمر.

إضافةٌ

----------------

18

يستخدم طرق تدريسٍ ،وأساليبَ تعليميّة حديثة.

إعادة

س ،وأساليبَ تعليميّ ٍة
يستخدم طرق تدري ٍ

صياغةٍ

حديثةٍ ،وخمتلفةٍ.

11

القدرة على استخدام احلاسب اآليلّ مبهارةٍ.

إعادة

القدرة على استخدام احلاسب اآليلّ،

صياغةٍ

واالجهزة التّعليميّة مبهارةٍ.

82

دعم ورش العمل ،من خالل األنشطة املرفقة باملنهج.

88

دعم التّعلّ م من خالل الفصول االفتراضيّة.

1.
*

13

القدرة ،واخلربة يف استخدام األجهزة التّعليميّة.

حذفٌ

----------------

10

القدرة على استخدام تطبيقات الوسائط املتعدّدة.

حذفٌ

----------------

13

القدرة على التّنويع بني طرق ،وأساليب التّ دريس املختلفة.

حذفٌ

----------------

11

دمتلك مهارات ،وفنون التّ دريس الالّزمة ملعلّ مي العلوم الطّبيعيّة.

حذفٌ

----------------

12

دمتلك ثروة معرفيّة حديثة ،ومتجدّدة يف جمال ختصّصه.

حذفٌ

----------------

3.

لديه خربةٌ بطرق الوصول ملصادر املعلومات يف جمال ختصّصه.

حذفٌ

----------------

33

دمكنه استخدام الربيد اإللكتروينّ يف التّعليم ،واالتصال مع
املتعلّمني.

إعادة
صياغةٍ

دمكنه استخدام االتّصال اإللكتروينّ.

38

دمتلك مهارا ت تصميم الوسائل التّعليميّة.

حذفٌ

----------------

31

دمتلك مهارات تصميم وسائطَ تعليميّ ٍة إلكترونيّ ٍة.

حذفٌ

----------------

33

دمتلك مهارات التّعامل مع الفروق الفرديّة لدى املتعلّمني.

حذفٌ

----------------

االستعداد لالنتقال من مرحلة التّعليم العاديّ ،إىل مرحلة التّعليم

حذفٌ

30
33
31
32

اإللكتروينّ.

---------------

القدرة على التّعاون مع الزّمالء؛ لتحسني األداء التّعليميّ.

حذفٌ

----------------

القدرة على حتديد العناصر ،والوسائل املناسبة لتنفيذ التّدريس

حذفٌ

----------------

املدمج.
حذفٌ

القدرة على استخدام مهارات التّواصل مع املتعلّمني.

71

----------------

[يتبع]

القدرة على استخدام ،وتعديل الربجميّات التّعليميّة اجلاهزة؛

إعادة

القدرة على استخدام الربجميّات التّعليميّة

لتناسب دروس العلوم الطّبيعيّة.

صياغةٍ

اجلاهزة؛ لتناسب دروس العلوم الطّبيعيّة.

0.

دملك رؤية للتّحوّل من التّعليم العاديّ ،إىل التّعليم اإللكتروينّ.

حذفٌ

----------------

03

القدرة على إثراء خربة املتعلّم ،ونتائج التّعلّم.

حذفٌ

----------------

08

دمتلك مهارات بناء ،وتصميم أدوات التّقومي للمناهج العاديّة.

حذفٌ

----------------

01

دمتلك مهارات بناء ،وتصميم أدوات التّقومي اإللكترونيّة.

حذفٌ

----------------

03

تقبل أفكار املتعلّمني ،والتّفاعل معها.

حذفٌ

----------------

01

التّعامل املرن مع املنهج.

حذفٌ

----------------

02

القدرة على التّخطيط ،والتّقييم ألعمال املتعلّمني ،والتّقييم الذّايتّ.

حذفٌ

----------------

صفّيّة.
دمتلك مهارات اإلدارة ال ّ

إعادة

دمتلك مهارات اإلدارة الصّفّيّة ،أثناء التّحوّل

38

08
3.
33
*

38
31
33
30
31
32

صياغةٍ

من التّعلّم االعتياديّ ،إىل التّعلّم اإللكتروينّ.

لديه القدرة على تطوير خرباتٍ ،ومهاراتٍ جديدةٍ لدى املتعلّمني

إعادة

لديه القدرة على ت طوير خرباتٍ ،ومهاراتٍ

أثناء التّعليم.

صياغةٍ

جديدةٍ لدى املتعلّمني أثناء التّعلّم املدمج.

مهارات احلفظ ،واألرشفة اإللكترونيّة (ختزين الدّروس ،واملوادّ،

حذفٌ
----------------

والوسائل).
إضافة

تقومي املعلّم بصفةٍ مستمرّةٍ.

----------------

فقرةٍ

إعادة

التمكّ ن من مهارات استخدام احلاسب اآليلّ.

دمتلك مهارة استخدام احلاسب اآليلّ.

صياغةٍ
إعادة

التّمكّ ن من مهارات العمل التّعاوينّ.

دمتلك مهارات العمل التّعاوينّ.

صياغةٍ
إعادة

التّمكّ ن من مهارات التّعلّم الذّايتّ.

دمتلك مهارات التّعلّم الذّايتّ.

صياغةٍ
التّمكّ ن من مهارات التّعلّم العاديّ (االستعداد ،االستماع ،الفهم،

حذفٌ

----------------

القراءة  ،الكتابة.)...
إعادة

مهارات استخدام شبكة اإلنترنت.

دمتلك مهارات استخدام شبكة اإلنترنت.

صياغةٍ
حذفٌ

استخدام الربيد اإللكتروينّ.
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----------------

[يتبع]

38
1.
13
11
13
10

التّمكّ ن من مهارات استخدام الفصول االفتراضيّة.

مهارات

استخدام

الفصول

إعادة

دمتلك

صياغةٍ

االفتراضيّة.

القدرة على استخدام املختربات ،واملعامل.

إضافةٌ

القدرة على استخدام املختربات ،واملعامل

القدرة على استخدام برامج الوسائط املتعدّدة ،والتّفاعل معها.

حذفٌ

مهارات التّعامل مع املقرّرات اإللكترونيّة.

إعادة

القدرة

صياغةٍ

اإللكترونيّة.

االعتياديّة ،واإللكترونيّة.
---------------على التّعامل مع املقرّرات

مهارا ت االتّصال ،والتّواصل اإللكتروينّ.

حذفٌ

----------------

مهارات املشاركة الفاعلة؛ ليتحوّل من متلق إىل شريكٍ يف املعرفة.

إعادة

القدرة على املشاركة الفاعلة؛ ليتحول من

صياغةٍ

متلق ،إىل شريكٍ يف املعرفة.

13

مهارات التّفكري املتنوّعة.

حذفٌ

----------------

11

مهارات البحث العلميّ.

حذفٌ

----------------

مهارات استخدام مركز مصادر التّعلّم.

إعادة

دمتلك مهارة استخدام مركز مصادر

صياغةٍ

التّعلّم.

12
18

مهارات االستذكار.

حذفٌ

----------------

2.

صفّيّ.
مهارات االنضباط ال ّ

حذفٌ

----------------

مهارات احل فظ ،واألرشفة اإللكترونيّة للدّروس ،واملوادّ الدّراسيّة،

إعادة

دمتلك مهارة احلفظ ،واألرشفة اإللكترونيّة

23

والوسائل التّعليميّة ،وتنظيمها.

صياغةٍ

للدّروس ،واملوادّ الدراسيّة ،والوسائل

28

مهارات التّلخيص ،وتبسيط املعلومات.

حذفٌ

----------------

21

مهارات التّعبري.

حذفٌ

----------------

23

القدرة على االستنتا  ،واالستقراء.

حذفٌ

----------------

20

مهارات تطوير األفكار.

حذفٌ

----------------

تقومي املتعلّم بصفةٍ مستمرّةٍ.

إضافةٌ

----------------

التّعليميّة ،وتنظيمها.

*

فقرةٍ
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88
81

حتسني االتّصال ،والتّواصل بني املدرسة ،واجملتمع احملليّ.

حذفٌ

----------------

تعزيز اجلوانب اإلنسانيّة ،والعالقـات االجتماعيّـة فيمـا بـني

حذفٌ

----------------

املتعلّمني ،وفيما بينهم ،وبني املعلّمني أيضًا.

83

املرونة الكافية؛ ملقابلة كافّة االحتياجات الفرديّة ،وأمنـاط الـتّعلّم
لدى املتعلّ مني باختالف مستوياهتم ،وأعمارهم ،وأوقاهتم.

حذفٌ

80

إجياد نظام متابعةٍ إلكتروينٍّ ألداء التّعلّم املدمج يف املدرسة.

حذفٌ

----------------

83

ربط املدارس ،واملختربات ببعضها عرب شبكات فاعلةٍ ،وسريعة.

حذفٌ

----------------

توفري نظـامٍ إلدارة التّعلـيم [Learning Management

حذفٌ

81
82

).System]: (LMS

----------------

----------------

ـات [Learning Content
ـام إدارة احملتويـ
ـوفري نظـ
تـ

حذفٌ
----------------

).Management System]: (LCMS

3.3

إدارةٌ مدرسيّةٌ ذات خربةٍ يف استخدام تقنيات التّعليم.

حذفٌ

----------------

3.8

إدارة مدرسيّةٌ داعمةٌ للتّوجّه حنو تطبيقات التّعلّم املدمج.

حذفٌ

----------------

3.1

نظامٌ إداريٌّ مرنٌ.

حذفٌ

----------------

3.0

نظام تدريبٍ مستمر لكافّة الكوادر التّعليميّة.

حذفٌ

----------------

3.2

تطوير أنظمة احلضور ،والغياب ،والسّجالت املدرسيّة.

حذفٌ

----------------

تقومي البيئة التّعليميّة بصفةٍ مستمرّ ٍة.

إضافة

----------------

*

فقرةٍ
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بعد إجراء التّعديالت السّابقة ،ظهرت أداة الدّراسة يف صورهتا النّهائيّة مكوّنة من جزأين ،مها [انظر:
(ملحق ":])313- 333،"1


 :عبارة عن بياناتٍ أوّليّة عن أفراد عيّنة الدّراسة ،من حيث([ :التّخصّص)( ،مكتب
التّربية ،والتّعليم)( ،سنوات اخلربة)( ،املثهّل العلميّ)( ،الدّورات التّدريبيّة يف جمال استخدام احلاسب
اآليلّ)( ،نوع نظام املرحلة الثّانويّة)( ،الزّمن املستغرق لإلجابة عن االستبانة)].



 :ويشمل ( )08عبارة متثّل مطالب تطبيق التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطبيعيّة ،موزعة
على ( )3حماورَ([ :مطالبُ متعلّقةٌ باملنهج 33 :فقرة)( ،مطالبُ متعلّقةٌ باملعلّم 33 :فقرة)( ،مطالبُ
متعلّقةٌ باملتعلّم 31 :فقرة)( ،مطالبُ متعلّقةٌ بالبيئة التعليميّة 38 :فقرة)] ،ومشتركةٍ ما بني مقياسي
الدّراسة  ،ومها([ :درجة املوافقة على كونه مطلبًا)( ،درجة توافره)].

متّ تطبيق أداة الدّراسة على عيّنةٍ استطالعيّ ٍة ،مقدراها ( )3.معلّمًا ،ومن مثّ متّ حساب الصّدق
االرتباطيّ ،بني درجة العبارة الدّاخليّة ،والدّرجة الكلّيّة للمحور اّلذي تنتمي إليه ،وبني درجة العبارة الدّاخليّة،
والدرجة الكلّيّة للمقياس ككلٍّ.
ويوضّح ذلك اجلدول ( ،)8واجلدول (:)3.

74

**

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

-

75

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

*

**

**

**

**

**

-

76

يتضح من اجلدول ( )8 ، 2أن قيم معامل االرتباط بني درجة العبارات الداخلية والدرجة الكلية
للمحور الذي تنتمي له ،وبني درجة العبارات الداخلية والدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيا  ،وعليه مل
تستبعد أي عبارة من عبارات االستبيان  ،مما يدل على اتساق احملور ومتاسك فقرات .
يُعدُّ الثّبات من الشّروط األساسيّة أليّة أداةٍ سحثيّةٍ ،ويُحكم على أداةٍ ما بأنّها متّصفةٌ بالثّبات ،إذا ما
كانت تثدّي إىل إجياد النّتائج نفسها ،عند تكرار تطبيقها.
ويثكّد العسّاف (8..3م) أنّ" :الثّبات يعين التّأكّد من أنّ اإلجابة ستكون واحدة ،لو تكرّر تطبيقها
على األشخاص ذاهتم ،ودمكن ذلك باستخرا معامل الثّبات" .ص138
وقد متّ حساب ثبات بنود حماور أداة الدّراسة احلاليّة ،والتّأكّد منه بطريقتني ،مها:

-

ويف هذه الطريقة ،مت استخدام كلٍّ من طريقة [جتمان] ،وطريقة [سبريمان -براون]؛ حيث متّ تقسيم
العبارات داخل كلّ حمورٍ إىل نصفني :يضمّ النّصف األوّل العبارات الّيت تأخذ األرقام الفرديّة ،وحيوي النّصف
الثّاين العبارات الّيت تأخذ األرقام الزّوجيّة.
ويوضّح اجلدول ( )3.قيم معامالت ثبات أداة الدّراسة لكلٍّ حمو ٍر من حماورها:

77





ويتّضح من اجلدول ( )3.أنّ قيم معامل [ألفا كرونباخ] ،وقيم [التّجزئة النّصفيّة] ،حملاور الدّراسة،
ومقياسيها عاليةٌ ،ومقبولةٌ إحصائياا ،ما دمكن معه االطمئنان إىل صالحيّة أداة الدّراسة احلاليّة [االستبانة]
للتّطبيق ،ومتتّعها بدرجةٍ مرتفعةٍ من الثّبات ،وبالتّايل دمكن االعتماد على نتائجها ،والوثوق هبا.
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بعد التّحقّق من صدق أداة الدّراسة (االستبانة) ،والتّأكّد من ثباهتا ،متّ تطبيقها على عيّنة الدّراسة،
وذلك وفقا للخطوات التّالية:
 )3احلصول على موافقة سعادة املشرف العلميّ على الرّسالة ،على تطبيق أداهتا.
 )8احلصول على موافقة كلية التّربية جبامعة أمّ القرى ،على تطبيق األداة على عيّنة الدّراسة ،وذلك من
خالل احلصول على خطاب طلب تسهيل مهمّة الباحث ،واملوجّه إىل إدارة التّربية ،والتّعليم مبحافظة
جدّة[ .انظر( :ملحق "])311 ،"3
 )1احلصول على موافقة إدارة التّربية ،والتعليم مبحافظة جدّة ،على تطبيق األداة ميدانياا ،من خالل
احلصول على خطاب تسهيل مهمّة الباحث ،واملوجّه إىل مدارس التّطبيق[ .انظر( :ملحق
".])310،"0
 )3بدء تطبيق األداة على عيّنة الدّراسة ،خالل الفصل الدّراسيّ الثّاين ،من العام الدّراسيّ
(3311/3318هـ).
 )0بعد االنتهاء من تطبيق أداة الدّراسة ،متّ مجع نسخ االستبانة ،ومجع البيانات ،وتنظيمها ،وحتليلها
إحصائياا ،باستخدام برنامج احلزم االحصائيّة يف العلوم االجتماعيّة ،والنّفسيّة ].[SPSS

استخدم الباحث املقياس اخلماسي ملقياسي [(درجة املوافقة على كون الفقرة متثّل مطلبًا) ،و(مدى
توافر املطلب)]؛ حيث وضع أمام ،وبعد كلّ فقرةٍ مقياسًا متد ّر ًجا من مخس درجات ،األوّل (دمني الفقرة)؛
لتقدير درجة املوافقة على كوهنا مطلبًا ،والثّاين (يسار الفقرة)؛ لتقدير مدى توافر املطلب.
ويتّضح ذلك من خالل املثال التّايل:
م

كبريةٌ
جداا

3

كبريةٌ

متوسّ طةٌ

ضعيفةٌ

ضعيفةٌ

عاليةٌ

جداا

جداا
تصميم نسخٍ إلكترونيّ ٍة مرافقةٍ
للنّسخ الورقيّة من املناهج.
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عاليةٌ

متوسّ طةٌ

ضعيفةٌ

غري
متوفّرةٍ

ومتّ إعطاء درجات املقياسني كالتّايل:
 ُتعطى الدّرجة ( )0لالستجابتني([ :كبريةٌ جداا) ،و(عاليةٌ جداا)]. تُعطى الدّرجة ( ) 3لالستجابتني([ :كبريةٌ) ،و(عاليةٌ)]. تُعطى الدّرجة ( )1لالستجابة (متوسّطةٌ). تُعطى الدّرجة ( )8لالستجابة (ضعيفةٌ). تُعطى الدّرجة ( )3لالستجابتني([ :ضعيفةٌ جداا) ،و(غري متوفّرةٍ)].ووفقا للمقياس اخلماسيّ املستخدم  ،وسحسب قانون حساب املسافة ما بني الفئات ،والّذي يشري إىل
أنّ[ :املسافة بني الفئات=(احلدّ األعلى –احلدّ األدىن)÷عدد الفئات]؛ فقد متّ استخدام املعيار التّايل؛ لتصحيح
متوسّطات درجات االستجابات ،وبالتّايل القدرة على احلكم من خالهلا:
 قيمة املتوسّط احلسايبّ من ( ،)3إىل ( )302درجة :تكون االستجابة (ضعيفة جداا) ،أو (غري متوفّرةٍ). قيمة املتوسّط احلسايبّ من ( ،)3023إىل ( )803.درجة :تكون االستجابة (ضعيفة). قيمة املتوسّط احلسايبّ من ( ،)8033إىل ( )103.درجة :تكون االستجابة (متوسّطة). قيمة املتوسّط احلسايبّ من ( ،)1033إىل ( )308.درجة :تكون االستجابة (كبرية) ،أو (عالية). قيمة املتوسّط احلسايبّ من ( ،)3083إىل ( ) 0درجات :تكون االستجابة (كبرية جداا) ،أو (عاليةجداا).

بعد تطبيق الباحث أداةَ الدّراسة على أفراد عيّنتها ،حصل على جمموعةٍ من البيانات ،واعتمد يف حتليلها
على برنامج احلزم االحصائية يف ا لعلوم االجتماعيّة ،والنّفسيّة][SPSS؛ إلجراء املعاجلات اإلحصائيّة الّيت متّت
مراجعتها ،وإقرارها من قَب ِل وحدة تصميم البحوث ،واالستشارات اإلحصائيّة ،يف كلية التّ ربية جبامعة أمّ القرى
[انظر( :امللحق "])311،"3؛ وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدّراسة.
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وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائيّة اآلتية:
 )3التّكرارات ،والنّسب املئويّة؛ لوصف عيّنة الدّراسة بالنّسبة إىل املعلومات األوّليّة.
 )8املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة؛ حلساب متوسّطات استجابات معلّمي العلوم حول
تساؤالت الدّراسة.
 )1اختبار حتليل التّباين األحادي (ف)؛ للمقارنة ما بني متوسّطات استجابات عيّنة الدّراسة ،وفق متغيّر
[التّخصّص].
 )3اختبار (ت)؛ للمقارنة ما بني متوسّطات استجابات عيّنة الدّراسة ،وفق متغيّر [نظام املرحلة].
 )0معامالت الصّدق االرتباطيّ.
 )3معامالت الثّبات بطريقيت[ :االتّساق الدّاخليّ (ألفا كرونباخ)] ،و[التّجزئة النّصفيّة].
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تناول هذا الفصل عرض ،وحتليل النّتائج الّيت متّ احلصول عليها ،ومن مثّ مناقشة هذه النّتائج،
وتفسريها.
ومتّ مناقشة النّتائج تبعًا ألسئلة الدّراسة ،على النّحو التّايل:

 oالسّثال األوّل:
و لإلجابة عن هذا السّثال ،متّ استخدام املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة ،إلجابات عيّنة
الدّ راسة على فقرات احملور األوّل ضمن أداة الدّراسة (االستبانة) ،فيما خيصّ حتديد مطالب استخدام التّعلّم
املدمج ،الالّزم توفّرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة ،والّيت تأخذ األرقام من ( ،)33- 3ومتّ كذلك إجياد املتوسّط
احلسايبّ العامّ ،ومن مثّ متّ ترتيب الفقرات تنازلياا ،سحسب قيم املتو ّسطات احلسابيّة ،وعرضت النتائج كالتايل:
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ويُالحظ من خالل اجلدول ( ،)33وجود استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) على ( )31فقرة ،ووجود
استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ) على ( )1فقراتٍ.
وتراوحت قيم املتوسّطات احلسابيّة الستجابات أفراد عيّنة الدّراسة حول حتديد مطالب استخدام
التّعلّم املدمج الالّزم توفرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة ،ما بني القيمة ( )1088؛ كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم
على الفقرة ( ،)33وهي" :دعم التّعلّم من خالل الفصول االعتياديّة ،واالفتراضيّة" ،والقيمة ()3030؛
كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم على الفقرة ( ،)2وهي" :توظيف وسائلَ تعليميّ ٍة متعدّدةٍ تساند تعليم املنهج".
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وتقع املتوسّطات احلسابيّة على فقرات هذا احملور ضمن الفئة الرّابعة (كبريةٌ) ،والفئة اخلامسة (كبريةٌ
جدا) ،و مبتو ّسطٍ إمجايلٍّ للمحور بلغت قيمته () 3083؛ أي أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور
كانت (كبرية جداا).
وفيما يلي وصفٌ الستجابات عيّنة الدّراسة ،على فقرات هذا احملور:


حصلت ( )31فقرة على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات احلسّابية كالتّايل:
الفقرة(" :) 2توظيف وسائلَ تعليميّةٍ متعدّدةٍ تساند تعليم املنهج" ،وحصلت على التّرتيب األوّل
مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3030تليها الفقرة(" :) 3بناء املنهج بطريقةٍ جتعل مناهج املوادّ املختلفة مكمِّلة لبعضٍ،
ومترابطة مع مناهج املستويات الّيت تليها" ،وحصلت على التّرتيب الثّاين مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)303.تليها
الفقرة(" :) 3تنمية احملتوى ملهارات البحث لدى املتعلّمني" ،وحصلت على التّرتيب الثّالث مبتو ّسطٍ حسايب
قيمته ( ،)3013تليها الفقرة(" :) 8تصميم نسخٍ إلكترونيّةٍ مرافقةٍ للنّسخ الورقيّة من املناهج" ،وحصلت على
التّرتيب الرّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3010تليها الفقرة(" :) 1تنمية احملتوى ملهارات التّعلّم الذّايتّ لدى
املتعلّمني" ،وحصلت على التّرتيب اخلامس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3018تليها الفقرة(" :)33تقومي املنهج
بشكلٍّ مستمر" ،وحصلت على التّرتيب السّادس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3018تليها الفقرة(" :)8أن يربط
احملتوى ما بني التّقنية ،وأهداف العلوم الطّبيعيّة ،وخصائصها" ،وحصلت على التّرتيب السّابع مبتو ّسطٍ حسايب
قيمته ( ،)3013تليها الفقرة(" :) 3.تصميم املناهج بطريقةٍ تسمح بسهولة حتديثها بشكلٍ دوري" ،وحصلت
على التّرتيب الثّامن مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3013تليها الفقرة(" :) 1تصميم املناهج بطريقةٍ تناسب
استراتيجيّات التّدريس املستخدمة يف التّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب التّاسع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته
( ،)301.تليها الفقرة(" :) 31تضمني املنهج أنشطة ،وخرباتٍ عمليّة متنوّعة" ،وحصلت على التّرتيب العاشر
مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3081تليها الفقرة(" :) 33احتواء املنهج على وسائل تعليميّةٍ اعتياديّةٍ ،وإلكترونيّةٍ
مناسبةٍ" ،وحصلت على التّرتيب احلادي عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3080تليها الفقرة(" :)3تصميم املادّة
التّعليميّة وفق أسس ،ومعايري التّصميم التّعليميّ املناسب للتّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب الثّاين عشر
مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3083تليها الفقرة(" :) 30تضمني املنهج خربات تعزيز التّعلّم التّعاوينّ" ،وحصلت
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على التّرتيب الثّالث عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3083تليها الفقرة(" :)0تنويع اخلربات املستخدمة يف بناء
املنهج ،مبا يناسب التّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب الرّابع عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3030تليها
الفقرة(" :) 38تصميم دليل إجرائي لتنفيذ املنهج" ،وحصلت على التّرتيب اخلامس عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته
( ،)3031تليها الفقرة(" :)33دعم التّعلّم من خالل الفصول االعتياديّة ،واالفتراضيّة" ،وحصلت على التّرتيب
السّادس عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)1088


حصلت ( ) 1فقراتٍ على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ) وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات احلسّابية كالتّايل:
الفقرة(" :) 0تنويع اخلربات املستخدمة يف بناء املنهج ،مبا يناسب التّعلّم املدمج" ،وحصلت على
التّرتيب الرّابع عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3030تليها الفقرة(" :) 38تصميم دليل إجرائي لتنفيذ املنهج"،
وحصلت على التّرتيب اخلامس عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3031تليها الفقرة(" :)33دعم التّعلّم من
خالل الفصول االعتياديّة ،واالفتراضيّة" ،وحصلت على التّرتيب السّادس عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)1088
وتشري قيمة املتوسّط احلسايبّ العام جلميع عبارات احملور األول [مقياس حتديد مطالب املنهج] إىل
القيمة ( ،)3083وهي قيمة تشري إىل وهو االستجابة (كبريةٌ ج ادا) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم
املدمج الالّزم توفّرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة الواردة يف أداة هذه الدّراسة ،تعدُّ مطالبَ بدرجةٍ
(كبريةٍ جداا).
ويعزو الباحث ذلك إىل أنّ هذه املطالب تتّفق مع طبيعة التّغيري ،والتّطوير الّيت طرأت على املقرّرات
الدّراسيّة احلديثّة ،ملوادّ العلوم الطّبيعيّة ،والّيت اهتمّت بتطبيق استراتيجيّاتٍ تدريسيّ ٍة حديثةٍ ،واستخدام التّقنية،
ودجمها يف األساليب الصّفّيّة االعتياديّة ،ما ينتج ما يُسمّى بالتّعلّم املدمج.
وتتّفق نتائج هذه الدّراسة –يف هذا اجلانب  -اتّفاقا جزئياا مع كلٍ من :دراسة احلريبّ (3381هـ)،
الّيت أوردت يف حتديد املطالب أمكانيّة التّحديث املستمرّ حملتوى املنهج ،وتقومي املنهج ،ودراسة البيطار
(8..2م) ،الّيت ذكرت يف هذا اخلصوص إجراءاتٍ ،كتنفيذ استراتيجيّات التّدريس املناسبة للتّعلّم املدمج،
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وتعزيز التّعلّم التّعاوينّ ،وتنمية مهارات التّعلّم الذّايتّ ،ومهارات اإلنترنت ،واستخدام حمرّكات البحث،
واستخدام الفصول االفتراضيّة ،وتنمية املواجهة الصّفّيّة ،ودراسة املوسى (8..1م) ،والّيت أشارت إىل ضرورة
إنشاء مواق َع تعليميّ ٍة متخصّصةٍ ،للموادّ الدراسيّة ،على شبكة اإلنترنت؛ خلدمة املناهج ،واملقررات الدّراسيّة،
ودراسة املوسى (8..1م) ،والّيت أحملت إىل أمهّيّة إنتا برامجَ تعليميّ ٍة ،ومناهجَ إلكترونيّ ٍة؛ لتوظيف التّعليم
اإللكتروينّ يف التّعليم العامّ ،ودراسة الشّهراينّ (331.هـ) ،والّيت أكّدت ضرورة تقدمي املنهج باستخدام
الوسائط املتعدّدة ،وترابط موضوعات املنهج ذات الصّلة ببعضها البعض ،وتوفري دليلٍ إرشادي للمتعلّمني حول
كيفيّة التّعامل مع املنهج اإللكتروينّ ،ودراسة وفاء مرسي (8..2م)؛ حيث وضّحت ضرورة إعداد املقرّرات
الدّراسيّة مبا يتّفق مع خصائص التّعلّم املدمج.

 oالسّثال الثّاين:
ولإلجابة عن هذا السّثال ،متّ استخدام املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة ،إلجابات عيّنة
الدّراسة على فقرات احملور الثّاين ضمن أداة الدّراسة (االستبانة) ،فيما خيصّ حتديد مطالب استخدام التّعلّم
املدمج ،الالّزم توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة ،والّيت تأخذ األرقام من ( ،)81- 31ومتّ كذلك إجياد املتوسّط
احلسايبّ العامّ  ،ومن مثّ متّ ترتيب الفقرات تنازلياا ،سحسب قيم املتوسّطات احلسابيّة ،وعرضت النتائج كالتايل:
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ويُالحظ من خالل اجلدول ( ،)38وجود استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) على ( )1فقراتٍ ،ووجود
استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ) على ( )3فقراتٍ.
وتراوحت قيم املتوسّطات احلسابيّة الستجابات أفراد عيّنة الدّراسة حول حتديد مطالب استخدام
التّعلّم املدمج الالّزم توفرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة ،ما بني القيمة () 30..؛ كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم
على الفقرة ( ،) 81وهي" :تقومي املعلّم بصفةٍ مستمرّة" ،والقيمة () 3031؛ كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم على
الفقرة ( ،)38وهي" :القدرة على استخدام احلاسب اآليلّ ،واألجهزة التّعليميّة مبهارةٍ".
وتقع املتوسّطات احلسابيّة على فقرات هذا احملور ضمن الفئة الرّابعة (كبريةٌ) ،والفئة اخلامسة (كبريةٌ
جدا) ،ومبتو ّسطٍ إمجايلٍّ للمحور بلغت قيمته () 3081؛ أي أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور
كانت (كبرية جداا).
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وفيما يلي وصفٌ الستجابات عيّنة الدّراسة ،على فقرات هذا احملور:


حصلت ( )1فقراتٍ على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات كالتّايل:
الفقرة(" :)38القدرة على استخدام احلاسب اآليلّ ،واألجهزة التّعليميّة مبهارةٍ" ،وحصلت على
التّرتيب األوّل مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3031تليها الفقرة(" :) 32يستخدم طرق تدريسٍ ،وأساليبَ تعليميّة
حديثة ،وخمتلفة" ،وحصلت على التّرتيب الثّاين مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3011تليها الفقرة(" :)8.دمتلك
مهارات البحث يف شبكة اإلنترنت" ،وحصلت على التّرتيب الثّالث مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3011تليها
الفقرة(" :) 31االستعداد الفنّيّ لدمج التّقنية يف التّعليم االعتياديّ" ،وحصلت على التّرتيب الرّابع مبتو ّسطٍ
حسايب قيمته ( ،)301.تليها الفقرة(" :)83دمكنه استخدام االتّصال اإللكتروينّ" ،وحصلت على التّرتيب
اخلامس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3080تليها الفقرة(" :) 88القدرة على استخدام الربجميّات التّعليميّة اجلاهزة
املناسبة لدروس العلوم الطّبيعيّة" ،وحصلت على التّرتيب السّادس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3088تليها
الفقرة(" :) 80دمتلك مهارات اإلدارة الصّفّيّة أثناء التّحوّل من التّعلّم االعتياديّ ،إىل التّعلّم اإللكتروينّ"،
وحصلت على التّرتيب السّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)3088


حصلت ( )3فقراتٍ على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ) وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات كالتّايل:
الفقرة(" :) 83دمكنه تركيز التّعليم حول املتعلّمني  ،وحتفيزهم ،وتفعيلهم للتّعلّم املدمج" ،وحصلت على
التّرتيب الثّامن مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3033تليها الفقرة(" :) 83لديه القدرة على تطوير خرباتٍ ،ومهاراتٍ
جديدةٍ لدى املتعلّمني أثناء التّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب التّاسع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3030تليها
الفقرة(" :) 81دمكنه اجلمع ما بني أساليب التّقومي االعتياديّة ،واإللكترونيّة مبا يناسب طرق ،وأساليب التّعلّم
املدمج" ،وحصلت على التّرتيب العاشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)30.8تليها الفقرة(" :)81تقومي املعلّم بصفةٍ
مستمرّةٍ" ،وحصلت على التّرتيب احلادي عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)30..
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وتشري قيمة املتوسّط احلسايبّ العام جلميع عبارات احملور الثّاين [مقياس حتديد مطالب املعلّم] إىل
القيمة ( ،)3081وهي قيمة تشري إىل وهو االستجابة (كبريةٌ جداا) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم
املدمج الالّزم توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة الواردة يف أداة هذه الدّراسة ،تعدُّ مطالبَ بدرجةٍ
(كبريةٍ جداا).
ويعزو الباحث ذلك إىل أنّ هذه املطالب متثل حاجاتٍ ملحَّة بالنّسبة إىل معلّم العلوم الطبيعيّة ،يف ضوء
جتدّد ،وتعدّد أدوار املعلم يف العصر احلديث ،خاصّة عندما يتعلّق األمر بتطبيق منطٍ مبتكَرٍ من التّعلّم؛ كالتّعلّم
املدمج ،والّذي هو يف حاجةٍ إىل اإلفادة من التّقنية احلديثة يف مواقف تدريس العلوم الطبيعيّة.
وكلّ ما سبق متّفقٌ مع كون املعلّم مل يعد ملقيًا ،أو مثدِّيًا تقليدياا ،وهو يتصدّى ملهام تدريس مقررات
العلوم الطبيعيّة احلديثة؛ فقد غدا صاحب املسثوليّة العظمى ،وهو يتحمّل أعباء التّخطيط ،واإلشراف،
والتّوجيه ،والتّنفيذ ،والتّ قييم ،والتّقومي ،مستفيدًا من معطيات التّكنولوجيا احلديثة ،واالنفجار العلميّ.
وتتّفق النتيجة اخلاصّة هبذا اجلانب –جزئياا  -مع نتائج كلٍّ من :دراسة احلريبّ (3381هـ) ،والّيت
أشارت إىل مطالبَ؛ كتنمية مهارات استخدام احلاسبّ اآليلّ ،وتنمية اتّجاهاتٍ إجيابيّ ٍة حنو التّقنية ،والقدرة على
االتّ صال باإلنترنت  ،والقدرة على استخدام الربيد اإللكتروينّ ،ودراسة الشّهراينّ (331.هـ) ،الّيت ذكرت من
املطالب :استخدام املعلّم اإلنترنت يف البحث عن املعلومات ،والتّعامل مع الشّبكات اإللكترونيّة ،وإجادة
تشغيل احلاسب اآليلّ ،وملحقاته ،والتّعامل مع نظم تشغيله ،وإجادة التّعامل مع الربيد اإللكتروينّ ،وبرامج
احملادثة اإل لكترونيّة ،والتّنويع يف الوسائط املتعدّدة ،وتنمية اتّجاهاتٍ املتعلمني اإلجيابيّة حنو التّعلّم اإللكتروينّ،
ودراسة وفاء مرسي (8..2م) ،الّيت ذكرت من املطالب :تدريب أعضاء هيئة التّدريس على مهارات استخدام
أجهزة احلاسب اآليلّ ،وملحقاته ،ودراسة البيطار (8..2م) ،والّيت أوردت من املطالب :إثارة الدّافعيّة لدى
املتعلّمني ،ومدحهم ،والثّناء عليهم ،وجذب انتباههم ،ومتابعة الفصل اإللكتروينّ ،إضافة إىل متابعة التّعلّم
صفّيّ ،ومهارات استخدام احلاسب اآليلّ ،واإلنترنت ،وحمركات البحث ،ودراستا [كتشنهام]
ال ّ
) ،(Kitchenham, 2005و[بويل] ) ، (Boyle, 2005واللّتني أكّدتا أمهّيّة التّعاون فيما بني
املعلّمني.

91

 oالسّثال الثّالث:
ولإلجابة عن هذا السّثال ،متّ استخدام املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة ،إلجابات عيّنة
الدّراسة على فقرات احملور الثّالث ضمن أداة الدّراسة (االستبانة) ،فيما خيصّ حتديد مطالب استخدام التّعلّم
املدمج ،الالّزم توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة ،والّيت تأخذ األرقام من ( ،)3.- 82ومتّ كذلك إجياد املتوسّط
احلسايبّ العامّ  ،ومن مثّ متّ ترتيب الفقرات تنازلياا ،سحسب قيم املتوسّطات احلسابيّة ،وعرضت النتائج كالتّايل:

.

ويُالحظ من خالل اجلدول ( ،) 31وجود استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) على ( )1فقراتٍ ،ووجود
استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ) على ( )3فقراتٍ.
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وتراوحت قيم املتوسّطات احلسابيّة الستجابات أفراد عيّنة الدّراسة حول حتديد مطالب استخدام
التّعلّم املدمج الالّزم توفرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة ،ما بني القيمة () 1088؛ كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم
على الفقرة ( ،)11و هي" :دمتلك مهارات استخدام الفصول االفتراضيّة" ،والقيمة ()303.؛ كمتو ّسطٍ حسايب
الستجاباهتم على الفقرة ( ،)82وهي" :دمتلك مهارة استخدام احلاسب اآليلّ".
وتقع املتوسّطات احل سابيّة على فقرات هذا احملور ضمن الفئة الرّابعة (كبريةٌ) ،والفئة اخلامسة (كبريةٌ
جدا) ،ومبتو ّسطٍ إمجايلٍّ للمحور بلغت قيمته () 308.33؛ أي أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور
كانت (كبرية جداا).
وفيما يلي وصفٌ الستجابات عيّنة الدّراسة ،على فقرات هذا احملور:


حصلت ( ) 1فقراتٍ على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات كالتّايل:
الفقرة(" :) 82دمتلك مهارة استخدام احلاسب اآليلّ" ،وحصلت على التّرتيب األوّل مبتو ّسطٍ حسايب
قيمته ( ،)303.تليها الفقرة(" :) 18دمتلك مهارات استخدام شبكة اإلنترنت" ،وحصلت على التّرتيب الثّاين
مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3011تليها الفقرة(" :)3.تقومي املتعلّم بصفةٍ مستمرّةٍ" ،وحصلت على التّرتيب
الثّالث مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)301.تليها الفقرة(" :)88دمتلك مهارات العمل التّعاوينّ" ،وحصلت على
التّرتيب الرّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3082تليها الفقرة(" :)1.دمتلك مهارات التّعلّم الذّايتّ" ،وحصلت
على التّرتيب اخلامس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3083تليها الفقرة(" :)13القدرة على التّعامل مع املقرّرات
اإللكترونيّة" ،وحصلت على التّرتيب السّادس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3081تليها الفقرة(" :)13القدرة على
استخدام املختربات ،واملعامل االعتياديّة ،واإللكترونيّة" ،وحصلت على التّرتيب السّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته
(.)3088
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حصلت ( ) 3فقراتٍ على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ) وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات كالتّايل:
الفقرة(" :) 11القدرة على املشاركة الفاعلة؛ ليتحوّل من متلق ،إىل شريكٍ يف املعرفة" ،وحصلت على
التّرتيب الثّامن مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3038تليها الفقرة(" :) 12دمتلك مهارة استخدام مركز مصادر
التّعلّم" ،وحصلت على التّرتيب التّاسع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3032تليها الفقرة(" :)13القدرة على
االتّصال الشّبكيّ مع املتعلّمني اآلخرين؛ لتبادل اخلربات ،وحل املشكالت ،واملشاركة يف الربجميّات" ،وحصلت
على التّرتيب ا لعاشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3030تليها الفقرة(" :)10القدرة على االنتقال ما بني وسائل،
وأساليب التّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب احلادي عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)30.3تليها
الفقرة(" :)18دمتلك مهارة احلفظ ،واألرشفة اإللكترونيّة للدروس ،واملوادّ الدّراسيّة ،والوسائل التّعليميّة،
وتنظيمها" ،وحصلت على التّرتيب الثّاين عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)30.3تليها الفقرة(" :)11دمتلك
مهارات استخدام الفصول االفتراضيّة" ،وحصلت على التّرتيب الثّالث عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)1088
وتشري قيمة املتوسّط احلسايبّ ا لعام جلميع عبارات احملور الثّالث [مقياس حتديد مطالب املتعلّم] إىل
القيمة ( ، )308.33وهي قيمة تشري إىل وهو االستجابة (كبريةٌ جداا) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام
التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف متعلّم العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة الواردة يف أداة هذه الدّراسة ،تعدُّ مطالبَ
بدرجةٍ (كبريةٍ جداا).
ويعزو الباحث هذه النّتائج إىل أنّ هذه املطالب متثّل ضروراتٍ الزمة التّلبية؛ للوفاء سحاجات املتعلّم ،يف
ضوء تغيّر أدواره ،ومهامّه يف الوقت احلايلّ ،حيث اعتُمدت مناهج العلوم الطّبيعيّة املطوّرة ،والّيت مل يعد املتعلّم
يف ضوء فلسفتها متلقّيًا للمعلومات ،بقدر ما غدا ملزَمًا مشاركا مشاركة إجيابيّة ،وفاعلةٍ يف تعلّمه ،وتعليمه.

ويتّفق مثل هذا الرّأي مع أنّ املتعلّم قد أصبح حمور العمليّة التّعليميّة  ،وبات من الالّزم امتالكه ،ومتكّنه
من مهارات التّعلّم الذّايتّ ،والعمل التّعاوينّ ،واإلفادة من مستجدّات التّقنية ،وأبرز مالحمها احلاسبات اآلليّة،
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وشبكات اإلنترنت  ،وكذلك هو مطالبٌ بأن دمتلك القدرة على البحث عن املعلومات املوثوق هبا ،عرب وسائل
االتّصال ،والتّواصل املختلفة.
وتتّفق نتائج هذه السّثال ،من هذه الدّراسة –جزئياا  -مع مجلةٍ من نتائج الدّراسات السّابقة ،ومنها:
دراسة الشّهراينّ (331.هـ) ،والّيت أوردت من املطالب املتعلّقة باملتعلّم :أن جييد تشغيل احلاسب اآليلّ ،وأن
يستخدم اإلنترنت يف التّوصّل للمعلومات املرتبطة بالعلوم الطّبيعيّة  ،و أن يتواصل إلكترونياا مع اآلخرين،
ودراسة وفاء مرسي (8..2م)  ،والّيت حدّدت من املطالب يف هذا اجلانب :تدريب املتعلّمني على التّفاعل مع
عضو هيئة التّدريس يف التّعلّم املدمج ،وإجادهتم مهارات استخدام احلاسب اآليلّ ،ودراسة البيطار (8..2م)،
والّيت ذكرت من مطالب املتعلّم ضمن بيئة التّعلّم املدمج :هتيئة املتعلّمني ألدوارهم اجلديدة ،واملتوقّعة يف بيئة
التّعلّم املدمج ،وتوفري مهارات االتّ صال اجليدة فيما بني املتعلّمني ،وبعضهم البعض ،ودراسة [كتشنهام]
) ،(Kitchenham, 2005والّيت أكّدت أمهّيّة التّعاون فيما بني املتعلّمني.

 oالسّثال الرّابع:
ولإلجابة عن هذا السّثال ،متّ استخدام املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة ،إلجابات عيّنة
الدّراسة عل ى فقرات احملور الرابع ضمن أداة الدّراسة (االستبانة) ،فيما خيصّ حتديد مطالب استخدام التّعلّم
املدمج ،الالّزم توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة ،والّيت تأخذ األرقام من ( ،)08- 33ومتّ كذلك إجياد املتوسّط
احلسايبّ العامّ  ،ومن مثّ متّ ترتيب الفقرات تنازلياا ،سح سب قيم املتوسّطات احلسابيّة ،وعرضت النتائج كالتّايل:
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][E-Evaluate

ويُالحظ من خالل اجلدول ( ،) 33وجود استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) على ( )8فقراتٍ ،ووجود
استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ) على ( )1فقراتٍ.
وتراوحت قيم املتوسّطات احلسابيّة الستجابات أفراد عيّنة الدّراسة حول حتديد مطالب استخدام
التّعلّم املدمج الالّزم توفرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة ،ما بني القيمة ()30.8؛ كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم
على الفقرة ( ،)31وهي" :توفري برامج التقييم اإللكتروين ] ،"[E-Evaluateوالقيمة ()3033؛ كمتو ّسطٍ
حسايب الستجاباهتم على الفقرة ( ،)33وهي " :توفري شبكات اتّصالٍ ذات سرعاتٍ مناسبةٍ ،ودائمةٍ".
وتقع املتوسّطات احلسابيّة على فقرات هذا احملور ضمن الفئة ال رّابعة (كبريةٌ) ،والفئة اخلامسة (كبريةٌ
جدا) ،ومبتو ّسطٍ إمجايلٍّ للمحور بلغت قيمته () 3081؛ أي أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور
كانت (كبرية جداا).
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وفيما يلي وصفٌ الستجابات عيّنة الدّراسة ،على فقرات هذا احملور:


حصلت ( ) 8فقراتٍ على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات كالتّايل:
الفقرة(" :) 33توفري شبكات اتّصالٍ ذات سرعاتٍ مناسبةٍ ،ودائمةٍ" ،وحصلت على التّرتيب األوّل
مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3033تليها الفقرة(" :) 33توفري مركز مصادر تعلّمٍ حيوي الوسائط ،واألجهزة
الالّزمة" ،وحصلت على التّرتيب الثّاين مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3012تليها الفقرة(" :)31توفري الكوادر،
والتّدريب املناسب للمعلّمني ،واملتعلّمني على استخدام األجهزة ،والوسائل اإللكترونيّة" ،وحصلت على
التّرتيب الثّالث مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3010تليها الفقرة(" :) 08تقومي البيئة التّعليميّة بصفةٍ مستمرّةٍ"،
وحصلت على التّرتيب الرّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3010تليها الفقرة(" :) 33جتهيز موقعٍ إلكتروينٍّ
للمدرسة على شبكة اإلنترنت ،وربطه باملواقع العلميّة ،وباإلدارة التّعليميّة ،والوزارة" ،وحصلت على التّرتيب
اخلامس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3013تليها الفقرة(" :) 32جتهيز الفصول العاديّة بأجهزة حاسبٍ آليّةٍ،
وشبكاتٍ إنترنتٍ ،وأجهزةٍ تعليميّةٍ" ،وحصلت على التّرتيب السّادس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3013تليها
الفقرة(" :) 03ربط البيت باملدرسة ،من خالل نظام متابعةٍ إلكتروينٍّ" ،وحصلت على التّرتيب السّابع مبتو ّسطٍ
حسايب قيمته ( ،)3018تليها الفقرة(" :)30تسهيل وصول املتعلّمني إىل مصادر التّعلّم املختلفة" ،وحصلت
على التّرتيب الثّامن مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3081تليها الفقرة(" :) 38نظامٌ لتقدير االحتياجات التّدريبيّة
للمعلّمني ،واإلدارة" ،وحصلت على التّرتيب التّاسع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)3080


حصلت ( ) 1فقراتٍ على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ) وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات كالتّايل:
تليها الفقرة(" :)38توفري الفصول االفتراضيّة ،جبانب الفصول التّقليديّة؛ سحيث يكمل كلٌّ منهما
اآلخر" ،وحصلت على التّرتيب العاشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)3038تليها الفقرة(" :)0.نظام إشرافٍ
تربوي يتّفق مع معطيات التّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب احلادي عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (،)30.8

96

تليها الفقرة(" :) 31توفري برامج التّقييم اإللكتروينّ ] ،" [E-Evaluateوحصلت على التّرتيب الثّاين عشر
مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)30.8
وتشري قيمة املتوسّط احلسايبّ العام جلميع عبارات احملور الثّالث [مقياس حتديد مطالب البيئة التّعليميّة]
إىل القيمة ( ،)3081وهي قيمة تشري إىل وهو االستجابة (كبريةٌ جداا) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام
التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف البيئة التّعليميّة لتدريس العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة الواردة يف أداة هذه
الدّراسة ،تعدُّ مطالبَ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا).
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة ،إىل أنّ هتيئة البنية التّحتيّة ،وتوفري اإلمكانيّات املادّيّة ،والتّقنية ،وجتهيز
البيئة التّعليميّة ،تعدُّ مطالبَ رئيسة ،والزمة؛ لتطبيق ،وإجناح استراتيجيّة التّعلّم ،والّيت ستغدو حال فقد اإلعداد
اجليد ،أو ضعفه معوّقاتٍ حتول دون حتقيق النّتائج املبتغاة من تطبيقه استراتيجيّة التّعلّم املدمج.
وتتفق نتائج هذا اجلزء ،من هذه الدراسة  ،بشكلٍ جزئي ،مع ما أشارت إليه دراساتٌ عدّةٌ ،منها
دراسة احلريبّ (3381هـ) ،والّيت أوردت من املطالب يف هذا اجلانب :توافر أجهزة احلاسب اآليلّ بأعدادٍ
كافيةٍ ،وتوافر شبكات األنترنت ،ذات سرعاتٍ عاليةٍ يف االتّصال ،وتوافر مراكز تدريبٍ متخصِّصةٍ ،ودراسة
الشّهراينّ (331.هـ) ،والّيت ذكرت مطالبَ ،منها :توفري قاعات دراسيّ ٍة حتتوي على األجهزة الالّزمة
الستخدام التّعلّم اإللكتروينّ ،وتوفّر اتّصالٍ سريعٍ بشبكة اإلنترنت ،وتوفّر قاعات تدريبٍ تلبّي احتياجات
التّدريب على استخدام التّعلّم اإللكتروينّ ،و دراسة وفاء مرسي (8..2م) ،حيث أوردت من املطالب :توفري
أجهزة احلاسب اآليلّ ،وتصميم موقعٍ إلكتروينٍّ تفاعلي للكلّيّة ،على شبكة اإلنترنت ،وتوفري سرعةٍ مناسبةٍ
لالتّ صال باإلنترنت ،وتوفري خطوط اتّصالٍ كافيةٍ.
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 oالسّثال اخلامس:
[

]

وإلجابة هذا السّثال ،استُخدام حتليل التّبيان األحاديّ (ف) ،واختبار (ت) للعينات املستقلة
] ،[Independent Samples Testوعرضت النتائج كالتّايل:

يوضّح اجلدول ( ) 30قيم هذه املقارنة ،على النّحو التّايل:
][One- way ANOVA

∂
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o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املنهج]:
( )3080ملعلّمي ختصّص (الفيزياء) ،و( )3083ملعلّمي ختصّص (األحياء) ،و( )3083ملعلّمي ختصّص
(الكيمياء) ،و( )3083ملعلّمي ختصّص (علم األرض).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،أكّدت النّتائج عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّ ٍة
عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر املعلمني ذوي ختصّصات(] :الفيزياء)( ،األحياء)،
(الكيمياء)( ،علم األرض)] ،حول درجة مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف هذه املناهج.
ويعزو الباحث ذلك إىل وجود تقاربٍ فيما بني هذه التّخصّصات ،باشتراكها مجيعًا يف دراسة الطّبيعة،
وما حتتوي عليه من الظواهر ،والكائنات ،واملوادّ ،والعالقات القائمة فيما بينها ،وهتتم بتفسريها بطريقةٍ علميّ ٍة،
كما أنّها –مجيعًا  -قد خضعت للتّحديث ،والتّطوير ،بناءً على مجلةٍ من الفلسفات ،واألسس ،يأيت يف مقدمتها
النّظريّة البنائيّة  ،والتّعلّم النّشط ،والتّعلّم ذي املعىن ،وتفعيل دور التّقنية يف خدمة فعاليّات املنهج.

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املعلّم]:
( ) 3082ملعلّمي ختصّص (الفيزياء) ،و( )3031ملعلّمي ختصّص (األحياء) ،و( )3083ملعلّمي ختصّص
(الكيمياء) ،و( )3033ملعلّمي ختصّص (علم األرض).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،أشارت النّتائج إىل عدم وجود فروقٍ ذات دالل ٍة
إحصائيّ ٍة عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر املعلمني ذوي ختصّصات(] :الفيزياء)،
(األحياء)( ،الكيمياء)( ،علم األرض)] ،خبصوص درجة مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف معلّم
العلوم الطّبيعيّة.
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل خضوع مجيع املعلّمني إىل نفس برنامج اإلعداد يف كلّيّات التّربيّة،
وإىل نفس ممارسات التنمية املهنيّة ،املتمثّلة بالدّورات التّدريبيّة الّيت تقيمها إدارات التّربية ،والتّعليم ،باإلضافة إىل
تقارب املناهج  ،يف مستويات البناء ،واحملتوى املعريف ،وفلسفة التّطوير.

99

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املعلّم]:
( ) 3082ملعلّمي ختصّص (الفيزياء) ،و( )3033ملعلّمي ختصّ ص (األحياء) ،و( )3083ملعلّمي ختصّص
(الكيمياء) ،و( )3031ملعلّمي ختصّص (علم األرض).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،أشارت النّتائج إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ
إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر املعلّمني ذوي ختصّصات(] :الفيزياء)،
(األحياء)( ،الكيمياء)( ،علم األرض)] ،خبصوص درجة مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف املتعلّم
عند دراسة العلوم الطّبيعيّة.
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل اتّفاق املتعلّمني يف مستويات النّمو ،وحاجات التّعلّم ،بل هم
يدرسون مقرّرات هذه التّخصّصات مجيعًا.

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املعلّم]:
( ) 301.ملعلّمي ختصّص (الفيزياء) ،و( )3083ملعلّمي ختصّص (األحياء) ،و( )3081ملعلّمي ختصّص
(الكيمياء) ،و( )3038ملعلّمي ختصّص (علم األرض).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،أشارت النّتائج إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ
إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر املعلّمني ذوي ختصّصات(] :الفيزياء)،
(األحياء)( ،الكيمياء)( ،علم األرض)] ،خبصوص درجة مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم
الطّبيعيّة الالّزم توفّرها يف البيئة التّعليميّة.
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل اتّفاق برامج إعداد املعلّمني ،وتدريبهم ،واتّفاق خصائص،
ومستويات منوّ املتعلّمني ،وتقارب مناهج العلوم الطّبيعيّ ة ،وتقارب مستويات ،ومكوّنات التّجهيزات التّعليميّة،
وخصوصا املعامل ،ومراكز مصادر التّعلّم.

111

يوضّح اجلدول ( )33نتائج اختبار "ت" للعيّنات املستقلّة ][Independent Samples Test
للفروق املتوسّطات الكلّيّة حملاور مطالب ا ستخدام التّعلّم املدمج (اخلليط) الالّزم توفّرها عند تدريس العلوم
الطّبيعيّة من وجهة نظر معلّمي العلوم باملرحلة الثّانويّة مبحافظة جدّة حسب نظام املرحلة.
ودمكن عرض هذه النّتائج ،على النّحو التّايل:
][Independent Samples Test

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املنهج]:
( )3080ملعلّمي املدارس الثّانويّة بالنّظّام (العام) ،و( )3088ملعلّمي املدارس الثّانويّة بنظام (املقرّرات).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،بلغت نتيجة اختبار (ت) القيمة ( ،).0332وتشري
هذه النّتيجة إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر
املعلمني تبعًا ملتغيّر نظام املرحلة(] :عام)( ،مقرّرات)] ،حول درجة مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم
توفّرها يف هذه مناهج العلوم الطّبيعيّة.
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل كون مقرّرات مناهج النّظام العامّ ،ونظام املقرّرات كافّة مقرّراتٌ
حديثةٌ ،ومطوّرةٌ ،وروعي يف تصميمها ،وبنائها منطلقات ،ومبادئ النّظريّة البنائيّة.
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كما أنّ هذه املناهج متقاربةٌ جداا ،أو مترابطةٌ جداا ،من حيث مكوّنات الكتب املعرفيّة ،وال ختتلف
مقرّرات النّظامني إالّ يف كون دروس النّظام ا لعامّ متفرّقة يف ستّة مقرّراتٍ ،بينما هي ،يف نظام املقرّرات ،جمتمعةٌ
يف ثالثة مقرّراتٍ.

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املعلّم]:
( ) 308.ملعلّمي املدارس الثّانويّة بالنّظّام (العام) ،و( )301.ملعلّمي املدارس الثّانويّة بنظام (املقرّرات).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،بلغت نتيجة اختبار (ت) القيمة ( ،)3013وتشري هذه
النّتيجة إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر
املعلمني تبعًا ملتغيّر نظام املرحلة(] :عام)( ،مقرّرات)] ،حول درجة مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم
توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة.
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل أنّ املعلّمني مل خيضعوا للتّطوير ،وال للتّدريب عند تغيّر نظام
املرحلة من النّظا م العامّ ،إىل نظام املقرّرات ،بل متّ االكتفاء بدوراتٍ تدريبيّةٍ قصريةٍ ،ال تزيد مدّة واحدهتا عن
ثالثة أيّامٍ؛ ولبعض املعلّمني؛ سحيث مل تتجاوز أهداف إقامتها تعريف املعلّمني بالنّظام اجلديد ،ال تدريبهم على
تدريس مقرّراته.

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املتعلّم]:
( ) 3038ملعلّمي املدارس الثّانويّة بالنّظّام (العام) ،و( )3083ملعلّمي املدارس الثّانويّة بنظام (املقرّرات).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،بلغت نتيجة اختبار (ت) القيمة ( ،).01.3وتشري
هذه النّتيجة إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر
املعلمني تبعًا ملتغيّر نظام املرحلة(] :عامّ)( ،مقرّرات)] ،حول درجة مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس
مناهج العلوم الطّبيعيّة الالّزم توفّرها املتعلّم.
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ق فيما بني املعلّمني يف هذين
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل تقارب املناهج ،وعدم وجود فرو ٍ
النّظامني  ،من حيث اإلعداد ،والتّدريب ،وكذلك عدم وجود فروقٍ فيما بني املتعلّمني يف هذين النّظامني من
حيث معايري القبول.

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [البيئة
التّعليميّة] ) 3080( :ملعلّمي املدارس الثّانويّة بالنّظّام (العام) ،و( )301.ملعلّمي املدارس الثّانويّة بنظام
(املقرّرات).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،بلغت نتيجة اختبار (ت) القيمة ( ،).0081وتشري
هذه النّتيجة إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر
املعلمني تبعًا ملتغيّر نظام املرحلة(] :عام)( ،مقرّرات)] ،حول درجة مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم
توفّرها يف البيئة التّعليميّة عند تدريس مناهج العلوم الطّبيعيّة.
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل تقارب املناهج فلسفة بناء ،وتنفيذ ،وتطوير املناهج ،وتقارب
برامج إعداد ،وتدريب املعلمني ،واتّفاق املتعلّمني –إىل درجةٍ كبريةٍ  -يف حاجاهتم ،ومستويات منوّهم ،وتشابه
البيئات احمليطة باملدارس  ،وخضوعها لنفس األنظمة ،وعدم وجود فروق يف مستويات دعمها مالياا.
ويف ضوء إجابات األسئلة [(_ ])3( ،)1( ،)8( ،)3حتديد مطالب التعلم املدمج _ قام الباحث
سحساب املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة حملاور أداة الدّراسة األربعة ،يف ضوء استجابات أفراد عيّنة
الدّراسة الكلّيّة من معلّمي العلوم باملرحلة الثّانوية مبحافظة جدّة عليها؛ أي تلك االستجابات اخلاصّة ،أو اهلادفة
إىل حتديد مطالب تطبيق التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطّبيعية ،كما يبيّنها اجلدول ( ،)31على النّحو التّايل:
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ويبيّن اجلدول ( ) 31أنّ املتوسّطات احلسابيّة لالستجابات كانت (كبرية جداا) على مجيع حماور حتديد
مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّ رها يف تدريس العلوم الطّبيعيّة  ،يف املرحلة الثّانويّة ،وعددها ()3
حماورَ ،ومبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)3083
وتراوحت قيم هذه املتوسّطات احلسابيّة لالستجابات ،ما بني القيمة ()3081؛ كمتو ّسطٍ حسايب
لالستجابات على احملور الرّابع ،وهو "مطالب التّعلّم املدمج الالّزم توافرها يف املتعلّم البيئة التّعليميّة ،عند
تدريس العلوم الطّبيعيّة" ،والّذي جاء يف التّرتيب األوّل ،والقيمة ()308.؛ كمتو ّسطٍ حسايب لالستجابات على
احملور الثّالث ،وهو "مطالب التّعلّم املدمج الالّزم توافرها يف املتعلّم؛ لتدريس العلوم الطّبيعيّة" ،والّي جاء يف
التّرتيب الرّابع ،واألخري.
وبلغ املتوسّط احلسايبّ لالستجابات على احملور األوّل ،وهو "مطالب التّعلّم املدمج الالّزم توافرها يف
منهج العلوم الطّبيعيّة" ،القيمة () 3083؛ وهو احملور احلاصل على التّرتيب الثّاين على احملاور ،بينما بلغ املتوسّط
احلسايبّ لالستجابات على احملور الثّاين ،وهو "مطالب التّعلّم املدمج الالّزم توافرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة"،
القيمة ()3081؛ وهو احملور احلاصل على التّرتيب الثّالث على احملاور.
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وعليه؛ فإنّ مجيع حماور مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطّبيعيّة ،باملرحلة الثّانويّة،
الواردة يف أداة هذه الدّراسة ،تعُدُّ مطالبَ بدرجةٍ كبريةٍ جداا.
وتتّفق هذه النّتائج –إمجاال  ، -وبصورةٍ جزئيّةٍ مع دراسة احلريبّ (3381هـ) ،ودراسة البيطار
(8..2م) ،ودراسة الشّهراينّ (331.هـ) ،ودراسة وفاء مرسي (8..2م).

 oالسّثال السّادس:
ولإلجابة عن هذا السّثال ،متّ استخدام املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة ،إلجابات عيّنة
الدّراسة على فقرات احملور األوّل ضمن أداة الدّراسة (االستبانة) ،فيما خيصّ حتديد درجة توافر مطالب
استخدام التّعلّم املدمج ،الالّزم توفّرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة ،والّيت تأخذ األرقام من ( ،)33- 3ومتّ كذلك
إجياد املتوسّط احلسايبّ العامّ ،ومن مثّ متّ ترتيب الفقرات تنازلياا ،سحسب قيم املتوسّطات احلسابيّة ،وعرضت
النتائج ،كما يوضّح ذلك اجلدول ( ،)32على النّحو التّايل:
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ويُالحظ من خالل اجلدول ( ،) 32وجود استجابةٍ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) على ( )33فقرة ،ووجود
استجابةٍ بدرجةٍ (ضعيفةٍ) على فقرتني.
وتراوحت قيم املتوسّطات احلسابيّة الستجابات أفراد عيّنة الدّراسة حول حتديد درجة توافر مطالب
استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة ،ما بني القيمة ()800.؛ كمتو ّسطٍ حسايب
الستجاباهتم على الفقرة ( ،)8وهي" :تصميم نسخٍ إلكترونيّةٍ مرافقةٍ للنّسخ الورقيّة من املناهج" ،والقيمة
() 10.3؛ كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم على الفقرة ( ،)3وهي " :بناء املنهج بطريقةٍ جتعل مناهج املوادّ
املختلفة مكمّلة لبعضٍ ،ومترابطة مع مناهج املستويات الّيت تليها".
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وتقع املتوسّطات احلسابيّة على فقرات هذا احملور ضمن الفئتني الثّانية (ضعيفةٌ) ،والثّالثة (متوسّط ٌة)،
ومبتو ّسطٍ إمجايلٍّ للمحور قيمته ( ،)802.ما دلّ على أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور كانت
(متوسّطة).
وفيما يلي وصفٌ الستجابات عيّنة الدّراسة ،على فقرات هذا احملور:


حصلت ( ) 33فقرة على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (متوسّطة) وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات احلسّابية كالتّايل:
الفقرة(" :) 3بناء املنهج بطريقةٍ جتعل مناهج املوادّ املختلفة مكمّلة لبعضٍ ،ومترابطة مع مناهج
املستويات الّيت تليها" ،وحصلت على التّرتيب األوّل مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)10.3مثّ الفقرة(" :)31تضمني
املنهج أنشطة ،وخرباتٍ عمليّة متنوّعة" ،وحصلت على التّرتيب الثّاين مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)10.3مثّ
الفقرة(" :)3تنمية احملتوى ملهارات البحث لدى املتعلّمني" ،وحصلت على التّرتيب الثّالث مبتو ّسطٍ حسايب
قيمته ( ،)8083مثّ الفقرة(" :)0تنويع اخلربات املستخدمة يف بناء املنهج ،مبا يناسب التّعلّم املدمج" ،وحصلت
على التّرتيب الرّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8028مثّ الفقرة(" :)3تصميم املادّة التّعليميّة وفق أسس ،ومعايري
التّصميم التّعليميّ املناسب للتّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب اخلامس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8028مثّ
الفقرة(" :)8أن يربط احملتوى بني التّقنية ،وبني أهداف العلوم الطّبيعيّة ،وخصائصها" ،وحصلت على التّرتيب
السّادس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8022مثّ الفقرة(" :)1تنمية احملتوى ملهارات التّعلّم الذّايتّ لدى املتعلّمني"،
وحصلت على التّرتيب السّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8022مثّ الفقرة(" :) 1تصميم املناهج بطريقةٍ تناسب
استراتيجيات التّدريس املستخدمة يف التّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب الثّامن مبتو ّسطٍ حسايب قيمته
( ،)8021مثّ الفقرة(" :) 30تضمني املنهج خربات تعزيز التّعلّم التّعاوينّ" ،وحصلت على التّرتيب التّاسع
مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)802.مثّ الفقرة(" :)33دعم التّعلّم من خالل الفصول االعتياديّة ،واالفتراضيّة"،
وحصلت على التّرتيب العاشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (ّ ،)8018مث الفقرة(" :)33تقومي املنهج بشكلٍ مستمر"،
وحصلت على التّرتيب احلادي عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8013مثّ الفقرة(" :)33احتواء املنهج على
وسائلَ تعليميّةٍ اعتياديّةٍ ،وإلكترونيّةٍ مناسبةٍ" ،وحصلت على التّ رتيب الثّاين عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته
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( ،)8013مثّ الفقرة(" :)38تصميم دليل ٍإجرائي؛ لتنفيذ املنهج" ،وحصلت على التّرتيب الثّالث عشر مبتو ّسطٍ
حسايب قيمته ( ،)8011مثّ الفقرة(" :)3.تصميم املناهج بطريقةٍ تسمح بسهولة حتديثها بشكلٍ دوري"،
وحصلت على التّرتي ب الرابع عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)8030


حصلت فقرتان على متوسّطي استجابةٍ بدرجةٍ (ضعيفةٍ) ومها مرتّبتان تنازلياا ،وفق قيميت هذين
املتوسّطني احلسّابيني:
الفقرة(" :)2توظيف وسائلَ تعليميّةٍ متعدّدةٍ تساند تعليم املنهج" ،وحصلت على التّرتيب اخلامس
عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8001تليها الفقرة(" :)8تصميم نسخٍ إلكترونيّةٍ مرافقةٍ للنّسخ الورقيّة من
املناهج" ،وحصلت على التّرتيب السّادس عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)800.
ويشري املتوسّط احلسايبّ العامّ جلميع فقرات احملور األوّل [مقياس درجة مدى توافر مطالب املنهج] إىل
القيمة ( ،)802.والّيت تدلّ على االستجابة (متوسّطةٌ) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم
توفّرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة ضمن أداة الدّراسة ،مطالبُ متوفّرةٌ بدرجةٍ (متوسّطةٍ).
ويعزو الباحث ذلك اىل أنّ وزارة التّربية ،والتّعليم ،قد قامت بتغيري املقرّرات الدّراسيّة فقط ،ومل يتعدَّ
هذا التّغيري ،أو التّطوير مكونات ،أو عناصر املنهج االخرى ،مثل :الوسائل التّعليميّة  ،مبا يتضمّنه هذا املعىن من
املعامل ،وغرف مصادر التّعلّم ،كما أنّ دالئل النّقص –يف هذا اجلانب  -عدم وجود ،أو كفاية الفصول
االفتراضيّة ،واألدلّة اإلجرائيّة ،املعينة على تنفيذ املنهج ،وتقومي نواتج التّعلّم.
ويف هذا اجلانب ،ختتلف نتائج هذه الدّراسة –جزئياا  -عن نتائج دراسة احلريبّ (3381هـ) ،والّيت
توصّلت إىل أنّ توافر مطالب املنهج ،فيما خيصّ تطبيق التّعلّم املدمج ،قد كان بدرجةٍ عاليةٍ.
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 oالسّثال السّابع:
ولإلجابة عن هذا السّثال ،متّ استخدام املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة ،إلجابات عيّنة
الدّراسة على فقرات احملور الثّاين ضمن أداة الدّراسة (االستبانة) ،فيما خيصّ حتديد درجة توافر مطالب
استخدام التّعلّم املدمج ،الالّزم توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة ،والّيت تأخذ األرقام من ( ،)81- 31ومتّ كذلك
إجياد املتوسّط احلسايبّ العامّ  ،ومن مثّ متّ ترتيب الفقرات تنازلياا ،سحسب قيم املتوسّطات احلسابيّة ،وعرضت
النتائج ،كما يوضّح ذلك اجلدول ( ،)38على النّحو التّايل:



ويُالحظ من خالل اجلدول ( ،) 38وجود استجابةٍ بدرجةٍ (عاليةٍ) على فقرةٍ واحدةٍ ،ووجود استجابةٍ
بدرجةٍ (متوسّطةٍ) على ( )3.فقراتٍ.
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وتراوحت قيم املتوسّطات احلسابيّة الستجابات أفراد عيّنة الدّراسة حول درجة مدى توافر مطالب
استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة ،ما بني القيمة ()8080؛ كمتو ّسطٍ حسايب
الستجاباهتم على الفقرة ( ،)31وهي" :االستعداد الفنّيّ لدمج التّقنية يف التّعليم االعتياديّ" ،والقيمة ()1032؛
كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم على الفقرة ( ،)8.وهي" :دمتلك مهارات البحث يف شبكة اإلنترنت".
وتقع املتوسّطات احلسابيّة على فقرات هذا احملور ضمن الفئتني الثّالثة (متوسّطةٌ) ،والرّابعة (عاليةٌ)،
ومبتو ّسطٍ إمجايلٍّ للمحور قيمته ( ،) 1038ما دلّ على أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور كانت
(متوسّطة).
وفيما يلي وصفٌ الستجابات عيّنة الدّراسة ،على فقرات هذا احملور:


حصلت فقرة واحدةٌ على متوسّط استجابةٍ بدرجةٍ (عاليةٍ) ،وهي الفقرة(" :)8.دمتلك مهارات
ط حسايب قيمته (.)1032
البحث يف شبكة اإلنترنت" ،وحصلت على التّرتيب األوّل مبتو ّس ٍ


حصلت ( ) 3.فقراتٍ على متوسّطات استجاباتٍ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) ،وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم
هذه املتوسّطات احلسّابيّة:
الفقرة(" :)38القدرة ع لى استخدام احلاسب اآليلّ ،واألجهزة التّعليميّة مبهارةٍ" ،وحصلت على
التّرتيب الثّاين مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)1010تليها الفقرة(" :) 80دمتلك مهارات اإلدارة الصّفّيّة أثناء التّحوّل
من التّعلّم االعتياديّ ،إىل التّعلّم اإللكتروينّ" ،وحصلت على التّرتيب الثّال ث مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (،)1082
تليها الفقرة(" :) 83لديه القدرة على تطوير خرباتٍ ،ومهاراتٍ جديدةٍ لدى املتعلّمني ،أثناء التّعلّم املدمج"،
وحصلت على التّرتيب الرّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)1083تليها الفقرة(" :)83دمكنه استخدام االتّصال
اإللكتروينّ" ،وحصلت على التّرتيب اخلامس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)1080تليها الفقرة(" :)88القدرة على
استخدام الربجميّات التّعليميّة اجلاهزة املناسبة لدروس العلوم الطّبيعيّة" ،وحصلت على التّرتيب السّادس مبتو ّسطٍ
حسايب قيمته ( ،)1038تليها الفقرة(" :) 83دمكنه تركيز التّعليم حول املتعلّمني  ،وحتفيزهم ،وتفعيلهم للتّعلّم
املدمج" ،وحصلت على التّرتيب السّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)1033تليها الفقرة(" :)32يستخدم طرق
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تدريسٍ ،وأساليبَ تعليميّة حديثة ،وخمتلفة" ،وحصلت على التّرتيب الثّامن مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (،)1033
تليها الفقرة(" :) 81تقومي املعلّم بصفةٍ مستمرّةٍ" ،وحصلت على التّرتيب التّاسع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته
( ،)10.3تليها الفقرة(" :) 81دمكنه اجلمع بني أساليب التّقومي االعتياديّة ،واإللكترونيّة ،مبا يناسب طرق،
ط حسايب قيمته ( ،)10.3تليها الفقرة(:)31
وأساليب التّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب العاشر مبتو ّس ٍ
"االستعداد الفنّيّ لدمج التّقنية يف التّعليم االعتياديّ" ،وحصلت على التّرتيب احلادي عشر مبتو ّسطٍ حسايب
قيمته (.)8080
ويشري املتوسّط احلسايبّ العامّ جلميع فقرات احملور الثّاين [مقياس درجة مدى توافر مطالب املعلّم] إىل
القيمة ( ،)1038والّيت تدلّ على االستجابة (متوسّطةٌ) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم
توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة ضمن أداة الدّراسة ،مطالبُ متوفّرةٌ بدرجةٍ (متوسّطةٍ).
ويعزو الباحث ذلك إىل أن وزارة التّربية ،والتّعليم مل تتنبَّ هذه االستراتيجيّة احلديثة ،ومل تعمل على
تطوير ،وتدريب املعلّم  ،وممّا يتّفق مع هذا التّفسري ،أنّ الوزارة عندما غيّرت نظام جمموعةٍ من مدارس املرحلة
الثّانويّة إىل النّظام املطوّر (نظام املقرّرات) ،مل تبذل اجلهد الكايف فيما خيصّ تطوير ،وتدريب املعلّمني ،مكتفية
بتغيري نظام الدّراسة فقط  ،ويفنّد الباحث هبذا الرّأي انتفاء أيّةٍ فروقٍ دالّ ٍة إحصائياا ،فيما يرتبط ،أو يتّصل مبتغري
[نظام املرحلة].
ويرى الباحث أنّ جهود املعلّمني – يف هذا اجلانب  -كانت جهودًا فرديّة؛ هبدف تطوير ذواهتم ،من
خالل إفاد ة ممارساهتم التّدريسيّة ،وأساليب تنفيذ ،وإدارة املواقف التّدريسيّة مبستجدّات ،ومنتجات التّقنية
احلديثة ،الّيت أصب حت مكوّنًا لكلّ مرافق احلياة ،ويف أنشطتها اليوميّة كافّة.
وممّا يثكّد ما ذهب إليه الباحث –أعاله  ،-أنّ حضور املعلّمني الدورات التّدريبيّ َة يف جمال احلاسب
اآليلّ مل يكن ذا فروقٍ دالّ ٍة إحصائياا.
وتتّفق نتائج هذه الدراسة ،يف هذا اجلانب ،اتّفاقا جزئياا ،مع ما آلت إليه دراسة احلريبّ (3381هـ)،
والّيت توصّلت إىل أنّ درجة توافر مطالب املعلّم قد كان بدرجةٍ متوسّطةٍ.

111

بينما ختتلف نتائج هذا اجلزء ،من هذه الدّراسة ،عمّا توصّلت إليه دراسة البيطار (8..2م) ،ودراسة
الشيوخ (8..2م) ،واللّتني ذهبتا إىل أنّ عدم توافر مطالب التّعلّم املدمج املتعلّقة باملعلّم ،ما جعلهما يعدّان هذا
القصور من املعوّقات ،والتّحديات ،الّيت تعترض تطبيق ،واستخدام التّعلّم املدمج.

 oالسّثال الثّامن:
ولإلجابة عن هذا السّثال ،متّ استخدام املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة ،إلجابات عيّنة
الدّراسة على فقرات احملور الثّالث ضمن أداة الدّراسة (االستبانة) ،فيما خيصّ حتديد درجة توافر مطالب
استخدام التّعلّم املدمج ،الالّزم توفّرها يف املتعلّم؛ لدراسة العلوم الطّبيعيّة ،والّيت تأخذ األرقام من (،)3.- 82
ومتّ كذلك إجياد املتوسّط احلسايبّ العامّ  ،ومن مثّ متّ ترتيب الفقرات تنازلياا ،سحسب قيم املتوسّطات احلسابيّة،
وعرضت النتائج ،كما يوضّح ذلك اجلدول ( ،)8.على النّحو التّايل:
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ويُالحظ من خالل اجلدول ( ،) 8.وجود استجابةٍ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) على ( )3.فقراتٍ ،ووجود
استجابةٍ بدرجةٍ (ضعيفةٍ) على ( )1فقراتٍ.
وتراوحت قيم املتوسّطات احلسابيّة الستجابات أفراد عيّنة الدّراسة حول حتديد درجة توافر مطالب
استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفرها يف املتعلّم ،عند تدريس العلوم الطّبيعيّة ،ما بني القيمة ()8032؛ كمتو ّسطٍ
حسايب الستجاباهتم على الفقرة ( ،)11وهي" " :دمتلك مهارات استخدام الفصول االفتراضيّة" ،والقيمة
() 1013؛ كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم على الفقرة ( ،)18وهي"" :دمتلك مهارات استخدام شبكة
اإلنترنت".
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وتقع املتوسّطات احلسابيّة على فقرات هذا احملور ضمن الفئتني الثّانية (ضعيفةٌ) ،والثّالثة (متوسّطةٌ)،
ومبتو ّسطٍ إمجايلٍّ للمحور قيمته ( ،) 8018ما دلّ على أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور كانت
(متوسّطة).
وفيما يلي وصفٌ الستجابات عيّنة الدّراسة ،على فقرات هذا احملور:


حصلت ( )3.فقراتٍ على متوسّطات استجاب اتٍ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) ،وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم
هذه املتوسّطات احلسّابيّة:
الفقرة(" :) 18دمتلك مهارات استخدام شبكة اإلنترنت" ،وحصلت على التّرتيب األوّل مبتو ّسطٍ
حسايب قيمته ( ،)1013تليها الفقرة(" :) 82دمتلك مهارة استخدام احلاسب اآليلّ" ،وحصلت على التّرتيب
الثّاين مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)1083تليها الفقرة(" :) 3.تقومي املتعلّم بصفةٍ مستمرّةٍ" ،وحصلت على
التّرتيب الثّالث مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8081تليها الفقرة(" :) 88دمتلك مهارات العمل التعاوين" ،وحصلت
على التّرتيب الرّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8023تليها الفقرة(" :) 13القدرة على التّعامل مع املقرّرات
اإللكترونيّة" ،وحصلت على التّرتيب اخلامس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8020تليها الفقرة(" :)13القدرة على
االتّصال الشّبكيّ مع املتعلّمني اآلخرين؛ لتبادل اخلربات ،وحلّ املشكالت ،واملشاركة يف الربجميّات" ،وحصلت
على التّرتيب السّادس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8012تليها الفقرة(" :) 12دمتلك مهارة استخدام مركز مصادر
التّعلّم" ،وحصلت على التّرتيب السّابع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8011تليها الفقرة(" :)1.دمتلك مهارات
التّعلّم الذّايتّ" ،وحصلت على التّرتيب الثّامن مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8032تليها الفقرة(" :)10القدرة على
االنتقال ما بني وسائل ،وأساليب التّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب التّاسع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته
( ،)8033تليها الفقرة(" :)11القدرة على املشاركة الفاعلة؛ ليتحوّل من متلق ،إىل شريكٍ يف املعرفة"،
وحصلت على التّرتيب العاشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)8038
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حصلت ( ) 1فقراتٍ على متوسّطات استجاباتٍ بدرجةٍ (ضعيفةٍ) ،وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات احلسّابيّة:
الفقرة(" :)18دمتلك مهارة احلفظ ،واألرشفة اإللكترونيّ ة للدّروس ،واملوادّ الدّراسيّة ،والوسائل
التّعليميّة ،وتنظيمها" ،وحصلت على التّرتيب احلادي عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8001تليها الفقرة(:)13
"القدرة على استخدام املختربات ،واملعامل االعتياديّة ،واإللكترونيّة" ،وحصلت على التّرتيب الثّاين عشر
مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8008تليها الفقرة(" :)11دمتلك مهارات استخدام الفصول االفتراضيّة" ،وحصلت
على التّرتيب الثّالث عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)8032
ويشري املتوسّط احلسايبّ العامّ جلميع فقرات احملور الثّالث [مقياس حتديد درجة توافر مطالب املتعلّم]
إىل القيمة ( ،)8018والّيت تدلّ على االستجابة (متوسّطةٌ) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج
الالّزم توفّرها يف املتعلّم ،عند تدريس العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة ضمن أداة الدّراسة ،مطالبُ متوفّرةٌ
بدرجةٍ (متوسّطةٍ).
ويعزو الباحث ذلك إىل أنّ وزارة التّربية ،والتّعليم مل تتنبَّ هذه االستراتيجيّة احلديثة يف التّعلّم ،ومل
تعمل على توفري فرص تدريب ،وتطوير مستويات أداء املتعلّمني ،فيما ممارستهم استراتيجيّات التّعلّم ،ومنها
التّعلّم املدمج.
وصور ضعف تلبية مثل هذه احلاجة واضحةٌ يف مدارس املرحلة الثّانويّة املنفّذة للنّظام العامّ ،وحىت تلك
املدارس املطبّقة سياسةَ النّظام الثّانويّ املطوّر [نظام املقرّرات].
ويفتقد املتعلّم يف املرحلة الثّانوية أبسط ممارسات ،أو فنّيّات التّعامل مع املعامل االعتياديّة ،والّيت ما
زالت حمدودة ،وقاصرة األدوار ،مع غيابٍ ملموسٍ للفصول االفتراضيّة ،واملعامل اإللكترونيّة ،ما يعين بالضّرورة
فقد املتعلّمني خربات ،ومهارات التعامل معها.
بينما يفنّد الباحث امتالكهم بعض املهارات ،بدرجةٍ متوسّطةٍ؛ بسبب معايشتهم يف حياهتم العامّة
التّطور التّقينّ ،والتّكنولوجيّ ،والثّورة اهلائلة يف جمال املعلومات ،واالتّصاالت ،والّيت هي مسة هذا العصر
البارزة.
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وختتلف نتائج هذه الدّراسة –يف هذا اجلانب  ،-عن دراسة البيطار (8..2م) ،ودراسة الشّيوخ
(8..2م) ،واللّتني أكّدتا ضعف توافر مطالب هذا اجلانب فيما خيصّ التّعلّم املدمج ،سحيث عدتّا فقد مثل هذه
املطالب من ضمن املعوّقات ،أو التّحديات ،الّيت تواجه تطبيق ،أو استخدام التّعلّم املدمج.

 oالسّثال التّاسع:
ولإلجابة عن هذا السّثال ،متّ استخدام املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعياريّة ،إلجابات عيّنة
الدّراسة على فقرات احملور الرّابع ضمن أداة الدّراسة (االستبانة) ،فيما خيصّ حتديد درجة توافر مطالب
استخدام التّعلّم املدمج ،الالّزم توفّرها يف البيئة التّعليميّة لتدريس العلوم الطّبيعيّة ،والّيت تأخذ األرقام من (- 33
 ،)08ومتّ كذلك إجياد املتوسّط احلسايبّ العامّ  ،ومن مثّ متّ ترتيب الفقرات تنازلياا ،سحسب قيم املتوسّطات
احلسابيّة ،وعرضت النتائج ،كما يوضّح ذلك اجلدول ( ،)83على النّحو التّايل:
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ويُالحظ من خالل اجلدول ( ،) 83وجود استجابةٍ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) على فقرةٍ واحدةٍ ،ووجود
استجابةٍ بدرجةٍ (ضعيفةٍ) على ( )33فقرة.
وتراوحت قيم املتوسّطات احلسابيّة الستجابات أفراد عيّنة الدّراسة حول حتديد درجة توافر مطالب
استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفرها يف البيئة التّعليميّة لتدريس العلوم الطّبيعيّة ،ما بني القيمة ()80..؛
كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم على الفقرة ( ،)32وهي" :جتهيز الفصول العاديّة بأجهزة حاسبٍ آيلٍّ،
وشبكات إنترنتٍ ،وأجهزةٍ تعليميّةٍ" ،والقيمة () 8033؛ كمتو ّسطٍ حسايب الستجاباهتم على الفقرة (،)33
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وهي " :جتهيز موقعٍ إلكتروينٍّ للمدرسة على شبكة اإلنترنت ،وربطه باملواقع العلميّة ،وباإلدارة التّعليميّة،
والوزارة".
وتقع املتوسّطات احلسابيّة على فقرات هذا احملور ضمن الفئتني الثّانية (ضعيفةٌ) ،وا لثّالثة (متوسّطةٌ)،
ومبتو ّسطٍ إمجايلٍّ للمحور قيمته ( ،) 8088ما دلّ على أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور كانت
(ضعيفة).
وفيما يلي وصفٌ الستجابات عيّنة الدّراسة ،على فقرات هذا احملور:


حصلت فقرةٌ واحدةٌ على م توسّط استجاباتٍ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) ،وهي الفقرة(" :)33جتهيز موقعٍ
إلكتروينٍّ للمدرسة على شبكة اإلنترنت ،وربطه باملواقع العلميّة ،وباإلدارة التّعليميّة ،والوزارة" ،وجاء يف
التّرتيب األوّل مبتوسطٍّ حسايب بلغت قيمته (.)8033


حصلت ( ) 33فقراتٍ على متوسّطات استجاباتٍ بدرجةٍ (ضعيفةٍ) ،وهي مرتّبةٌ تنازلياا ،وفق قيم هذه
املتوسّطات احلسّابيّة:
الفقرة(" :) 33توفري مركز مصادر تعلّمٍ حيتوي على الوسائط ،واألجهزة الالّزمة" ،وحصلت على
التّرتيب الثّاين مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8008تليها الفقرة(" :)30تسهيل وصول املتعلّمني إىل مصادر التّعلّم
املختلفة" ،وحصلت على التّرتيب الثّالث مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8033تليها الفقرة(" :)08تقومي البيئة
ط حسايب قيمته ( ،)8012تليها الفقرة(:)31
التّعليميّة بصفةٍ مستمرّةٍ" ،وحصلت على التّرتيب الرّابع مبتو ّس ٍ
"توفري الكوادر ،والتّدريب املناسب للمعلّمني ،واملتعلّمني على استخدام األجهزة ،والوسائل اإللكترونيّة"،
وحصلت على التّرتيب اخلامس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8013تليها الفقرة(" :)0.نظامُ إشرافٍ
تربوي يتّفق مع معطيات التّعلّم املدمج" ،وحصلت على التّرتيب السّادس مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8011تليها
الفقرة(" :) 38نظامٌ لتقدير االحتياجات التّدريبيّة للمعلّمني ،واإلدارة" ،وحصلت على التّرتيب السّابع مبتو ّسطٍ
حسايب قيمته ( ،)8081تليها الفقرة(" :) 03ربط البيت باملدرسة ،من خالل نظام متابعةٍ إلكتروينٍّ" ،وحصلت
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على التّرتيب الثّامن مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8088تليها الفقرة(" :) 33توفري شبكات اتّصالٍ ذات سرعاتٍ
مناسبةٍ ،ودائمةٍ" ،وحصلت على التّرتيب التّاسع مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8038تليها الفقرة(" :)38توفري
الفصول االفتراضيّة جبانب الفصول االعتياديّة ،سحيث يكمل كلٌّ منهما اآلخر" ،وحصلت على التّرتيب العاشر
مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8033تليها الفقرة(" :) 31توفري برامج التّقييم اإللكتروينّ ]،" [E-Evaluate
وحصلت على التّرتيب احلادي عشر مبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)80.1تليها الفقرة (" :)32جتهيز الفصول
العاديّة بأجهزة حاسبٍ آيلٍّ ،وشبكات إنترنتٍ ،وأجهزةٍ تعليميّةٍ" ،وحصلت على التّرتيب الثّاين عشر مبتو ّسطٍ
حسايب قيمته (.)80..
ويشري املتوسّط احلسايبّ العامّ جلميع فقرات احملور الرّابع [مقياس حتديد درجة توافر مطالب البيئة
التّعليميّة] إىل القيمة ( ،)8088والّيت تدلّ على االستجابة (ضعيفةٌ) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم
املدمج الالّزم توفّرها يف البيئة التّعليميّة لتدريس العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة ضمن أداة الدّراسة ،مطالبُ
متوفّرةٌ بدرجةٍ (ضعيفةٍ).
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة اإلمجاليّة ،إىل مشاهدَ تنتمي إىل واقع امليدان التّربويّ ،أمهّها ،أو
أوالها بالذّكر افتقار املدارس إىل ا لبيئة التّعليميّة اجليّدة ،الّيت حتقّق اكتماال يف البنية التّحتيّة.
ومن شواهد هذا الضّعف نقص األجهزة ،والوسائل اإللكترونيّة ،وشبكات االتّصال ،ومصادر التّعلّم
املتنوّعة ،بل إنّ األمر يصل إىل غياب الفصول االفتراضيّة ،واملعامل اإللكترونيّة عن كثريٍ من املدارس غيابا تاماا.
وختتلف نتائج هذا اجلزء ،من الدّراسة احلاليّة ،عن دراسة احلريبّ (3381هـ)؛ حيث أكّدت توافر
مطالب البيئة التّعليميّة بدرجةٍ عاليةٍ ،وكذلك ختتلف عمّا ذهبت إليه دراسة ابتهال أناجرية (3318هـ) ،من
توافر التّقنيات التّعليميّة بدرجةٍ متوسّطةٍ.
بينما تتّفق نتائج الدّراسة احلاليّة ،ضمن هذا اجلزء ،مع دراسة جنوان القبّاينّ (8.3.م) ،ودراسة
البيطار (8..2م) ،ودراسة الشّيوخ (8..2م) ،ودراسة [كتشنهام] ) ،(Kitchenham, 2005ودراسة
آل مسعد (8..2م)  ،والّيت أكّدت مجيعها ضعف توافر مطالب التّعلّم املدمج املتعلّقة هبذا اجلانب ،ما شكّل
عائقا ،أو حتدّيًا أمام تطبيق ،أو استخدام التّعلّم املدمج.
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 oالسّثال العاشر:
[

]

وإلجابة هذا السّثال ،استُخدام حتليل التّبيان األحاديّ (ف) ،واختبار (ت) للمجموعات املستقلة
] ،[Independent Samples Testوعرضت النتائج كالتّايل:

يوضّح اجلدول ( ) 88قيم هذه املقارنة ،على النّحو التّايل:

121

[One- way ANOVA]

∂
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o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املنهج]:
( ) 802.ملعلّمي ختصّص (الفيزياء) ،و( )8021ملعلّمي ختصّص (األحياء) ،و( )8012ملعلّمي ختصّص
(الكيمياء) ،و( )8013ملعلّمي ختصّص (علم األرض).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،أكّدت النّتائج عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ
عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر املعلمني ذوي ختصّصات( ] :الفيزياء)( ،األحياء)،
(الكيمياء)( ،علم األرض)] ،حول مدى توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف هذه املناهج.
ويعزو الباحث ذلك إىل وجود تقاربٍ فيما بني هذه التّخصّصات ،باشتراكها مجيعًا يف دراسة الطّبيعة،
وما حتتوي عليه من ا لظواهر ،والكائنات ،واملوادّ ،والعالقات القائمة فيما بينها ،وهتتم بتفسريها بطريقةٍ علميّةٍ،
كما أنّها –مجيعًا  -قد خضعت للتّحديث ،والتّطوير ،بناءً على مجلةٍ من الفلسفات ،واألسس ،يأيت يف مقدمتها
النّظريّة البنائيّة ،والتّعلّم النّشط ،والتّعلّم ذي املعىن ،وتفعيل دور التّقنية يف خدمة فعاليّات املنهج.

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املعلّم]:
( ) 1080ملعلّمي ختصّص (الفيزياء) ،و( )1083ملعلّمي ختصّص (األحياء) ،و( )10.8ملعلّمي ختصّص
(الكيمياء) ،و( )1088ملعلّمي ختصّص (علم األرض).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،أشارت النّتائج إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ
إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر املعلمني ذوي ختصّصات(] :الفيزياء)،
(األحياء)( ،الكيمياء)( ،علم األرض)] ،خبصوص مدى توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف
معلّم العلوم الطّبيعيّة.
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل أنّ أكثر املعلمني حيملون ذات املثهّل العلميّ ،وهو البكالوريوس
[(تربويّ)( ،غري تربويّ)] ،وإىل خضوع مجيع املعلّمني إىل نفس بر نامج اإلعداد يف كلّيّات التّربيّة ،وإىل نفس
ممارسات التنمية املهنيّة ،املتمثّلة بالدّورات التّدريبيّة الّيت تقيمها إدارات التّربية ،والتّعليم ،والتّي ال تلبّي حاجاتٍ
حقيقيّة يف هذا اجلانب ،وهو ما يتّفق مع عدم وجود فروقٍ دالّةٍ إحصائياا ما بني املعلّمني ،فيما خيصّ حضور
برامج التّدريب ،من عدمه.
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o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املتعلّم]:
( ) 8021ملعلّمي ختصّص (الفيزياء) ،و( )8028ملعلّمي ختصّص (األحياء) ،و( )8031ملعلّمي ختصّص
(الكيمياء) ،و( )8028ملعلّمي ختصّص (علم األرض).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،أشارت النّتائج إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ
إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر املعلّمني ذوي ختصّصات(] :الفيزياء)،
(األحياء)( ،الكيمياء)( ،علم األرض)] ،خبصوص مدى توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف
املتعلّم عند دراسة العلوم الطّبيعيّة.
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل اتّفاق املتعلّمني يف مستويات النّمو ،وحاجات التّعلّم ،بل هم
يدرسون مقرّرات هذه التّخصّصات مجيعًا ،على أيدي معلّمني متقاربني يف املستوى العلميّ ،واإلعداد،
والتّدريب.

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [البيئة
التّعليميّة] ) 8013( :ملعلّمي ختصّص (الفيزياء) ،و( )8013ملعلّمي ختصّص (األحياء) ،و( )808.ملعلّمي
ختصّص (الكيمياء) ،و( )808.ملعلّمي ختصّص (علم األرض).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،أشارت النّتائج إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ
إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر املعلّمني ذوي ختصّصات(] :الفيزياء)،
(األحياء)( ،الكيمياء)( ،علم األرض)] ،خبصوص مدى توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم
الطّبيعيّة الالّزم توفّرها يف البيئة التّعليميّة.
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل اتّفاق برامج إعداد املعلّمني ،وتدريبهم ،واتّفاق خصائص،
ومستويا ت منوّ املتعلّمني ،وتقارب مناهج العلوم الطّبيعيّة ،وتقارب مستويات ،ومكوّنات التّجهيزات التّعليميّة،
وخصوصا املعامل ،ومراكز مصادر التّعلّم.
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يوضّح اجلدول ( )81نتائج اختبار "ت" للعيّنات املستقلّة ][Independent Samples Test
للفروق املتوسّطات الكلّيّة لدرجة توافر حماور مطالب استخدام التّعلّم املدمج (اخلليط) الالّزم توفّرها عند
تدريس العلوم الطّبيعيّة من وجهة نظر معلّمي العلوم باملرحلة الثّانويّة مبحافظة جدّة ،سحسب نظام املرحلة.
ودمكن عرض هذه النّتائج ،على النّحو التّايل:
][Independent Samples Test

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املنهج]:
( ) 8013ملعلّمي املدارس الثّانويّة بالنّظّام (العام) ،و( )808.ملعلّمي املدارس الثّانويّة بنظام (املقرّرات).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،بلغت نتيجة اختبار (ت) القيمة ( ،)30003وتشري
هذه النّتيجة إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر
املعلمني تبعًا ملتغيّر نظام املرحلة(] :عام)( ،مقرّرات)] ،حول مدى توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم
توفّرها يف هذه مناهج العلوم الطّبيعيّة.

124

ويعزو الباحث مثل هذه النّتيج ة إىل كون مقرّرات مناهج النّظام العامّ ،ونظام املقرّرات كافّة مقرّراتٌ
حديثةٌ ،ومطوّرةٌ ،وروعي يف تصميمها ،وبنائها منطلقات ،ومبادئ النّظريّة البنائيّة
كما أنّ مدارس املرحلة الثّانويّة يف كال النّظامني هلا نفس املستوى من اإلمكانيّات ،والتّجهيزات،
وبالتّايل هلا ذات القدر من االستعداد تقريبًا.

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املعلّم]:
( ) 1033ملعلّمي املدارس الثّانويّة بالنّظّام (العام) ،و( )101.ملعلّمي املدارس الثّانويّة بنظام (املقرّرات).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،بلغت نتيجة اختبار (ت) القيمة ( ،)302..وتشري
هذه النّتيجة إىل عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر
املعلمني تبعًا ملتغيّر نظام املرحلة(] :عام)( ،مقرّرات)] ،حول مدى توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم
توفّرها يف هذه معلّم العلوم الطّبيعيّة.
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل أنّ معلّمي نظام املقرّرات هم أنفسهم معلّمو النّظام العامّ ،كما أنّ
هثالء املعلّمني مل خيضعوا للتّطوير ،وال للتّدريب عند تغيّر نظام املرحلة من النّظام العامّ ،إىل نظام املقرّرات ،بل
متّ االكتفاء بدوراتٍ تدريبيّةٍ قصريةٍ ،ال تزيد مدّة واحدهتا عن ثالثة أيّامٍ؛ ولبعض املعلّمني؛ سحيث مل تتجاوز
أهداف إقامتها تعريف املعلّمني بالنّظام اجلديد ،ال تدريبهم على تدريس مقرّراته.

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [املتعلّم]:
( ) 8011ملعلّمي املدارس الثّانويّة بالنّظّام (العام) ،و( )8088ملعلّمي املدارس الثّانويّة بنظام (املقرّرات).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،بلغت نتيجة اختبار (ت) القيمة ( ،)80.03وتشري
هذه النّتيجة إىل وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر
املعلمني تبعًا ملتغيّر نظام املرحلة(] :عام)( ،مقرّرات)] ،حول مدى توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف
تدريس مناهج العلوم الطّبيعيّة الالّزم توفّرها يف املتعلّم ،وتدلّ قيمتا املتوسّطني احلسابيّني لفئيت عيّنة الدّراسة ،يف
ضوء متغيّر [نظام املرحلة] ،على أنّ الفروق كانت باتّجاه معلّمي مدارس [نظام املقررات].
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ويعزو الباحث هذا الفرق الدّال إىل أنّ نظام املقرّرات ،بسبب حداثته ،وبسبب طول مواده الدّراسيّة،
وبسبب حماسبة املعلّم –ضمنه  -املتعلّمني على الغياب ،باخلصم ،وبسبب احتساب املعدّل التّراكميّ لفترة
الدّراسة باملرحلة الثّانويّة كاملة ،قد أدّى تسرّب املتعلّمني ذوي املستويات املنخفضة دراسياا ،كما استقطبت –
يف املقابل  -املتعلّمني ذوي املستويات املرتفعة دراسياا ،والّذين يرغبون يف الغالب ،بإهناء دراستهم مبكرًا؛ بسبب
إمكانيّة التّخرّ من املرحلة يف فترة زمنيّةٍ تقلّ عن ثالث سنواتٍ.

o
بلغت قيم املتوسّطات احلسابيّة ،الستجابات فئات عيّنة الدراسة من املعلّمني ،على حمور [البيئة
التّعليميّة] ) 808.( :ملعلّمي املدارس الثّانويّة بالنّظّام (العام) ،و( )8031ملعلّمي املدارس الثّانويّة بنظام
(املقرّرات).
وعند املقارنة ما بني هذه املتوسّطات احلسابيّة ،بلغت نتيجة اختبار (ت) القيمة ( ،)80013وتشري
هذه النّتيجة إىل وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر
املعلمني تبعًا ملتغيّر نظام املرحلة(] :عام)( ،مقرّرات)] ،حول مدى توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم
توفّرها يف البيئة التّعليميّة عند تدريس مناهج العلوم الطّبيعيّة  ، ،وتدلّ قيمتا املتوسّطني احلسابيّني لفئيت عيّنة
الدّراسة ،يف ضوء متغيّر [نظام املرحلة] ،على أنّ الفروق كانت باتّجاه معلّمي مدارس [نظام املقررات].
ويعزو الباحث مثل هذه النّتيجة إىل أنّ مستوى البيئة التّعليميّة يف مدارس املرحلة الثّانويّة ،الّيت تتبع
[نظام املقرّرات] ،أفضل من نظريه يف مدارس [النّظام العام]؛ بسبب حتول الفصول االعتياديّة يف مدارس [نظام
املقرّرات] ،إىل قاعاتٍ دراسيّ ٍة ثابتةٍ ،وخاصّ ٍة باملعلّمني ،ما شجّعهم على جتهيزها جبهودٍ فرديّةٍ ،متثّلت يف حيث
توفري أجهزة احلاسب اآليلّ ،وملحقا هتا ،والربامج ،والوسائط اإللكترونيّة ،يف الوقت الّذي مل تسهم فيه وزارة
التّربية ،والتّعليم يف هذا اجلانب كثريًا.
ويف ضوء إجابات األسئلة [( _ ]) 8( ،)2( ،)1( ،)3حتديد درجة توافر مطالب التعلم املدمج _ قام
الباحث سحساب املتوسّطات احلسابيّة ،واالحنرافات املعيا ريّة حملاور أداة الدّراسة األربعة ،يف ضوء استجابات
أفراد عيّنة الدّراسة الكلّيّة من معلّمي العلوم باملرحلة الثّانوية مبحافظة جدّة عليها؛ أي تلك االستجابات
اخلاصّة ،أو اهلادفة إىل حتديد مدى توافر مطالب تطبيق التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطّبيعية ،كما يبيّنها
اجلدول ( ،)83على النّحو التّايل:
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ويبيّن اجلدول ( )83أنّ املتوسّطات احلسابيّة لالستجابات على حماور مطالب التّعلّم املدمج ،كانت
بدرجةٍ (متوسّطة) على ( ،) 1وبدرجةٍ (ضعيفةٍ) على حمورٍ واحدٍ ،ومبتو ّسطٍ حسايب قيمته (.)8013
وعليه؛ فإنّ حماور مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطّبيعيّة ،باملرحلة الثّانويّة ،الواردة
يف أداة هذه الدّراسة ،تعدّ مطالبَ متوفّرة ،إمجاال ،بدرجةٍ متوسّطةٍ.
وتراوحت قيم هذه املتوسّطات احلسابيّة لالستجابات ،ما بني القيمة ()1038؛ كمتو ّسطٍ حسايب
لالستجابات على احملور الثّاين ،وهو حمور" :مطالب التّعلّم املدمج الالّزم توافرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة"،
والّذي جاء يف التّرتيب األوّل على احملاور ،والقيمة () 8088؛ كمتو ّسطٍ حسايب لالستجابات على احملور الرّابع،
وهو حمور" :مطالب التّعلّم املدمج الالّزم توافرها يف املتعلّم البيئة التّعليميّة ،عند تدريس العلوم الطّبيعيّة" ،والّذي
جاء يف التّرتيب الرّابع على احملاور؛ أي يف التّرتيب األخري.
وبلغ املتوسّط احلسايبّ لالستجابات على احملور األوّل ،وهو حمور" :مطالب التّعلّم املدمج الالّزم
توافرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة" ،القيمة () 802.؛ وهو احملور احلاصل على التّرتيب الثّاين على احملاور ،بينما
بلغ املتوسّط احلسايبّ لالستجابات على احملور الثّالث ،وهو حمور" :مطالب التّعلّم املدمج الالّزم توافرها يف
املتعلّم ،عند تدريس العلوم الطّبيعيّة" ،القيمة () 8018؛ وهو احملور احلاصل على التّرتيب الثّالث على احملاور.
وختتلف نتائج الدّراسة احلاليّة ،يف هذا اجلانب –جزئياا  ،-عن دراسة احلريبّ (3381هـ) ،والّيت
أكّدت توافر مطالب البيئة التّعليميّة بدرجةٍ عاليةٍ.
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بينما تتّفق الدّراسة احلاليّة ،يف هذا اخلصوص ،مع دراسة جنوان القبّاينّ (8.3.م) ،ودراسة البيطار
(8..2م) ،ودراسة الشّيوخ ( 8..2م) ،وهي دراساتٌ توصّلت إىل ضعف توافر املطالب اخلاصّة بتطبيق
التّعلّم املدمج إمجاال ،ما دفع تلك الدّراس ات إىل تسمية هذا الضّعف معوّقا ،أو حتدّيًا أمام تطبيق ،أو استخدام
التّعلّم املدمج.
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هدفت هذه الدّراسة إىل حتديد مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطّبيعيّة باملرحلة
الثّانويّة من التّعليم العامّ ،الواجب توفّرها يف كلٍّ من([ :املنهج)( ،املعلّم)( ،املتعلّم)( ،البيئة التّعليميّة)] ،وحتديد
مدى توافر هذه املطالب  ،وتعرّف مدى وجود اختالفاتٍ ما بني متوسّطات استجابات عينة الدّراسة ،تعزى
ملتغيّري([ :التّخصّص)( ،نظام املرحلة)].
ومتثّل احلدّ املوضوعي للدّراسة يف هذه املطالب ،وعددها ( )08مطلبًا ،موزّعة على أربعة حماور؛
ودُرست من خالل تطبيق استبانةٍ ،على عيّنةٍ عشوائيّةٍ بسيطةٍ من معلّمي العلوم الطّبيعيّة ،ضمن املدارس الثّانويّة
احلكوميّة للبنني ،بشقّيها([ :النّظام العامّ)( ،نظام املقرّرات)] ،مبحافظة جدّة ،عددهم ( )133معلّمًا ،وذلك يف
الفصل الدّراسيّ الثّاين ،من العام الدّراسيّ (3311/3318هـ).
وقد متّ التّأكّد من صدق األداة اخلاصّة هبذه الدّراسة بطريقتني ،مها( :الصّدق الظّاهري املعتمد على
احملكّمني) ،و(الصّدق االرتباطيّ)  ،ومتّ حساب ثبات بنود حماور أداة الدّراسة احلاليّة ،والتّأكّد منه بطريقتني،
مها :طريقة االتّساق الدّاخليّ (معامل [ألفا كرونباخ] ،وطريقة التّجزئة النّصفيّة.
وبعد مجع البيانات ،استخدمت األساليب اإلحصائيّة اآلتية :التّكرارات ،والنّسب املئويّة ،واملتوسّطات
احلسابيّ ة ،واالحنرافات املعياريّة ،واختبار حتليل التّباين األحادي ،واختبار (ت).
وبعد إج راء التّحليل اإلحصائيّ للبيانات  ،واستعراض نتائج الدّراسة ،من خالل عرض إجابات أسئلة
الدّراسة ،ومن مثّ مناقشة هذه النّتائج ،يقدّم هذا الفصل عرضًا موجزًا لنتائج الدّراسة ،والتّوصيات،
واملقترحات.
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o
مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة :بلغ املتوسّط احلسايبّ اإلمجا ّ
يل
للمحور () 3083؛ أي أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور كانت (كبرية جداا) ،وعليه؛
فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة الواردة
يف أداة هذه الدّراسة ،تعدُّ مطالبَ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) ،وقد حصلت ( )31فقرة على متوسّطات
استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) ،وحصلت ( ) 1فقراتٍ على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ).
مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة :بلغ املتوسّط احلسايبّ اإلمجا ّ
يل
للمحور () 3081؛ أي أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور كانت (كبرية جداا) ،وعليه؛
فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة الواردة
يف أداة هذه الدّراسة ،تعدُّ مطالبَ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) ،وقد حصلت ( )1فقرة على متوسّطات
استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) ،وحصلت ( ) 3فقراتٍ على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ).
مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف املتعلّم لدارسة العلوم الطّبيعيّة :بلغ املتوسّط احلسا ّ
يب
اإلمجايلّ للمحور () 308.؛ أي أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور كانت (كبرية جداا)،
وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف متعلّم العلوم الطّبيعيّة باملرحلة
الثّانويّة الواردة يف أداة هذه الدّراسة ،تعدُّ مطالبَ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) ،وقد حصلت ( )1فقرة على
متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) ،وحصلت ( ) 3فقراتٍ على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ
(كبريةٍ).
مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف البيئة التّعليميّة لتدريس العلوم الطّبيعيّة :بلغ املتوسّط
يب اإلمجايلّ للمحور () 3081؛ أي أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور كانت
احلسا ّ
(كبرية جداا) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف البيئة التّعليميّة
لتدريس العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة الواردة يف أداة هذه الدّراسة ،تعدُّ مطالبَ بدرجةٍ (كبريةٍ
جداا) ،وقد حصلت ( ) 8فقراتٍ على متوسّطات استجاب ٍة بدرجةٍ (كبريةٍ جداا) ،وحصلت ( )1فقراتٍ
على متوسّطات استجابةٍ بدرجةٍ (كبريةٍ).
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o
 عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظراملعلمني ذوي ختصّصات( ] :الفيزياء)( ،األحياء)( ،الكيمياء)( ،علم األرض)] ،حول درجة مطالب
استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف أيّ من احملاور([ :املنهج)( ،املعلّم)( ،املتعلّم)( ،البيئة
التّعليميّة)] ،تعزى أليا من متغريي([ :التّخصّص)( ،نظام املرحلة)].

o
 كانت املتوسّطات احلسابيّة لالستجابات (كبرية جداا) على مجيع حماور حتديد مطالب استخدام التّعلّماملدمج ال الّزم توفّرها يف تدريس العلوم الطّبيعيّة ،يف املرحلة الثّانويّة ،وعددها ( )3حماورَ ،ومبتو ّسطٍ
حسايب قيمته ( ،)3083وعليه؛ فإنّ مجيع حماور مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم
الطّبيعيّة ،باملرحلة الثّانويّة ،الواردة يف أداة هذه الدّراسة ،تعُدُّ مطالبَ بدرجةٍ كبريةٍ جداا.



 oدرجة توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف منهج العلوم الطّبيعية :بلغت قيمة
املتوسّط احلسايبّ اإلمجايلّ للمحو ( ،) 802.ما دلّ على أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا
احملور كانت (متوسّطة) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف منهج
العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة ضمن أداة الدّراسة ،مطالبُ متوفّرةٌ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) ،مع وجود
استجابةٍ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) على ( ) 33فقرة ،ووجود استجابةٍ بدرجةٍ (ضعيفةٍ) على فقرتني.
 oدرجة توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف معلّم العلوم الطّبيعيّة :بلغت قيمة املتوسّط
احلسايبّ اإلمجايلّ للمحور ( ،) 1038ما دلّ على أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على هذا احملور
كانت (متوسّطة) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف معلّم العلوم
الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة ضمن أداة الدّراسة ،مطالبُ متوفّرةٌ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) ،مع وجود استجابةٍ
بدرجةٍ (عاليةٍ) على فقرةٍ واحدةٍ ،ووجود استجابةٍ بدرج ٍة (متوسّطةٍ) على ( )3.فقراتٍ.
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 oدرجة توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف املتعلّم؛ لدراسة العلوم الطّبيعيّة :بلغت
قيمة املتوسّط احلسايبّ اإلمجايلّ للمحور ( ،) 8018ما دلّ على أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة على
هذا احملور كانت (متوسّطة) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف
املتعلّم ،عند تدريس العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة ضمن أداة الدّراسة ،مطالبُ متوفّرةٌ بدرجةٍ
(متوسّطةٍ) ،مع وجود استجابةٍ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) على ( ) 3.فقراتٍ ،ووجود استجابةٍ بدرجةٍ
(ضعيفةٍ) على ( )1فقراتٍ.
 oدرجة توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف البيئة التّعليميّة لتدريس العلوم الطّبيعيّة:
بلغت قيمة املتوسّط احلسايبّ اإلمجايلّ للمحور ( ،) 8088ما دلّ على أنّ االستجابة الكلّيّة ألفراد العيّنة
على هذا احملور كانت (ضعيفة) ،وعليه؛ فإنّ مجيع مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف
البيئة التّعليميّة لتدريس العلوم الطّبيعيّة باملرحلة الثّانويّة ضمن أداة الدّراسة ،مطالبُ متوفّرةٌ بدرجةٍ
(ضعيفةٍ) ،مع وجود استجابةٍ بدرجةٍ (متوسّطةٍ) على فقرةٍ واحدةٍ ،ووجود استجابةٍ بدرجةٍ (ضعيفةٍ)
على ( )33فقرة.

o
 عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظراملعلمني ذوي ختصّصات( ] :الفيزياء)( ،األحياء)( ،الكيمياء)( ،علم األرض)] ،حول درجة توافر
مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف أيّ من احملاور([ :املنهج)( ،املعلّم)( ،املتعلّم)( ،البيئة
التّعليميّة)] ،تعزى ملتغري (التّخصّص).
 عدم وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظراملعلمني ذوي ختصّصات( ] :الفيزياء)( ،األحياء)( ،الكيمياء)( ،علم األرض)] ،حول درجة توافر
مطالب استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف حموري([ :املنهج)( ،املعلّم)] ،تعزى ملتغري (نظام
املرحلة).
 وجود فروقٍ ذات داللةٍ إحصائيّةٍ عند مستوى الدّاللة ( ،).0.0فيما يتعلّق بوجهات نظر املعلمنيذوي ختصّصات( ] :الفيزياء)( ،األحياء)( ،الكيمياء)( ،علم األرض)] ،حول درجة توافر مطالب
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استخدام التّعلّم املدمج الالّزم توفّرها يف حموري([ :املتعلّم)( ،البيئة التّعليميّة)] ،تعزى ملتغري (نظام
املرحلة) ،وباتّجاه معلّمي مدارس (نظام املقرّرات).

o
 كانت املتوسّطات احلسابيّة لالستجابات بدرجةٍ (متوسّطةٍ) على ( ) 1حماور ،وبدرجةٍ (ضعيفةٍ) علىحمورٍ واحدٍ ،ومبتو ّسطٍ حسايب قيمته ( ،)8013وعليه؛ فإنّ حماور مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف
تدريس العلوم الطّبيعيّة ،باملرحلة الثّانويّة ،الواردة يف أداة هذه الدّراسة ،تعدّ مطالبَ متوفّرة ،إمجاال،
بدرجةٍ متوسّطةٍ.

بناءً على النّتائج الّيت توصلت إليها الدّراسة ،يوصي الباحث مبا يلي:
 )3االستفادة من املطالب الّيت حدّدهتا الدّراسة يف بناء ،و تطوير مناهج العلوم الطّبيعيّة ،بتخصصاهتا
املختلفة.
 )8أخذ وزارة التّربية ،والتّعليم باملطالب الّيت حدّدهتا هذه الدّراسة فيما خيص معلّم العلوم الطّبيعيّة؛ لتصبح
معايريَ قبولٍ ،ومفاضلةٍ للمعلّمني اجلدد.
 )1اعتماد املطالب املقترحة كمنطلقات؛ لتحديدٍ أهداف ،وخطط تنفيذ ،ومتابعة أثر الربامج التّدريبيّة
املعدّة ملعلّمي العلوم الطّبيعية املنفّذين للمقرّرات الدّراسيّة املطوّرة.
 )3اهتمام وزارة التّربية ،والتّعليم باملطالب الّيت حدّدهتا هذه الدّراسة فيما خيص املتعلّم ،من خالل تنمية
مهارات التّعلّم املدمج.
 )0االهتمام بتهيئة البيئة التّعليميّة الّيت تعني على تنفيذ استراتيجيّة التّعلّم املدمج ،وتوفري مستلزمات املدارس
يف هذا اجلوانب املش ار إليها يف الدّراسة كافّة ،حيث أظهرت الدّراسة ضعف توافر مطالب التّعلّم
املدمج املتعلّقة بالبيئة التّعليميّة.
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يف ضوء نتائج الدراسة ،ويف حدود قصور الدّراسة احلاليّة ،يقترح الباحث ما يلي:
 )3إجراء دراسة مشاهبةٍ ،هتدف إىل البحث يف وجهات نظر املعلّمات حول درجة ،وتوافر مطالب التّعلّم
املدمج ،واملقارنة ما بني نتائج الدّراستني احلاليّة ،واملقترحة.
 )8إجراء دراساتٍ مشاهبةٍُ ،تطبّق يف حمافظاتٍ  ،وإداراتٍ تعليميّةٍ أخرى .أخرى ،واملقارنة ما بني نتائج
الدّراسات املقترحة ،والدّراسة احلاليّة.
 )1إجراء دراساتٍ مشاهبةٍُ ،تطبّق يف م راحلَ تعليميّةٍ أخرى [(املرحلة االبتدائيّة)( ،املرحلة املتوسّطة)]،
واملقارنة ما بني نتائج الدّراسات املقترحة ،والدّراسة احلاليّة.
 )3إجراء دراساتٍ مشاهبةٍ على ختصّصات أخرى ،مثل :العلوم الشّرعيّة ،واللّغة العربيّة ،واالجتماعيّات،
والرّياضيّات.
 )0إجراء دراسةٍ جتريبيّةٍ تبحث أثرَ استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس أحد فروع العلوم الطّبيعيّة باملرحلة
الثّانوية ،على حتصيل املتعلّمني  ،وعلى اتّجاهاهتم حنو املادّة العلميّة ،وسحث اتّجاهاهتم حنو التّعلّم املدمج.
 )3إجراء دراساتٍ تبحث يف معوّقات استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطّبيعيّة يف املراحل
املختلفة.
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)3
)8

.
[ ،حتقيق( :عبد الباقي ،حممّد فثاد)]،

النّيسابوريّ ،مسلم بن احلجّا (د.ت:).
بريوت :دار إحياء التّراث العريبّ.


 )1إبراهيم ،وليد يوسف (8..1م)" :أثر استخدام التّعليم املدمج يف التّحصيل املعريفّ للطّالّب/املعلّمني
بكلّيّة التّربية ملقرّر تكنولوجيا التّعليم ومهاراته يف توظيف الوسائل التّعليميّة واتّجاهاهتم حنو
،

املستحدثات التّكنولوجيّة التّعليميّة،
مج( ،)31ع( ،)8اجلمعيّة املصريّة لتكنولوجيا التّعليم ،مصر ،ص ص.01- 1
)3

أمحد ،آمال حممّد حممود ( 8.33م)" :أثر استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس الكيمياء على التّحصيل
واالتّجاه حنوه وبقاء أثر التّعلّم لدى طالّب املرحلة الثّانويّة،

 ،مج( ،)33ع(،)1

ص ص.838- 311
 )0أمحد ،فاطمة كمال (8.3.م)" :فاعليّة برنامج تدرييب قائمٍ على التّعلّم اإللكتروينّ املدمج يف تنمية
مهارات تدريس التّربية األسريّة واالتّجاه حنو التّعليم اإللكتروينّ لدى الطّالبات املعلمات" ،جملّة:
"دراساتٌ يف املناهج وطرق التّدريس" ،ع( ،)338جامعة عني مشس ،القاهرة ،ص ص.8.8- 308
 )3آل مسعد ،أمحد زيد عبد العزيز (8..2م)" :أمنوذ ٌ مقترحٌ لتطبيق التّعلّم املمزو يف كلّيّة التّربية
جبامعة امللك سعود"،
)1

 ،كّليّة التّربية جبامعة امللك سعود ،الرّياض.

أناجرية ،ابتهال عبد اهلل حممّد (8.33م)" :مستوى ممارسة املعلّمات للتّعليم املدمج وصعوباته الّيت
تواجههنّ يف تدريس مادّة الكيمياء باملدارس الثّانوية للبنات مبدينة مكّة املكرّمة"،
 ،كلّيّة التّربية جبامعة أمّ القرى ،مكّة املكرّمة.

)2

 ،الرّياض :مكتبة الفالح.

أبو عالّم ،رجاء حممود (8..1م):
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)8

أبو موسى ،مفيد أمحد؛ الصّوص ،مسري عبد السّالم (8.3.م) " :أثر برنامجٍ تدرييب قائمٍ على التّعلّم
املزيج يف قدرة املعلّمني على تصميم وإنتا الوسائط املتعدّدة التّعليميّة"،
 ،مسقط8.3./38/1- 0[ ،م].

 )3.البيطار ،محدي حممّد (8..2م)" :منوذ ٌ مقترحٌ الستراتيجيّة التّعلّم اإللكتروينّ املمزو واملهارات
الالّ زمة لتوظيفه لدى أعضاء هيئة التّدريس بكلّيّة الّت ربية جبامعة أسيوط ومعوقات استخدامه يف
التّدريس اجلامعيّ،
لتكنولوجيا التّعليم ،مج( ،)32ع( ،)3جامعة القاهرة ،القاهرة ،ص ص.388- 20

 ،اجلمعيّة املصريّة
 ،مكتبة

 )33التّودريّ ،عوض حسني حممّد (3381هـ):
الرّشد ،الرّياض.

 )38اجلحديلّ ،عبد العزيز داخل دخيل اهلل (3311هـ) " :أثر استخدام التّعلّم املدمج على حتصيل طالّب
 ،كلّيّة

الصّفّ األوّل املتوسّط يف الرّياضيّات واتّجاهاهتم حنوها"،
التّربية جبامعة أمّ القرى ،مكّة املكرّمة.

 )31احلريبّ ،حممّد بن صنت (3381هـ)" :مطالب استخدام التّعليم اإللكتروينّ لتدريس الرّياضيّات
 ،كلّيّة التّربية

باملرحلة الثّانويّ ة من وجهة نظر املمارسني واملختصّني"،
جبامعة أمّ القرى ،مكّة املكرّمة.

 )33احلريبّ ،حممّد بن صنت (8..2م)" :التّعليم اإللكتروينّ/املفهوم واألنواع وطرق التّوظيف يف
التّدريس"،
 ،القصيم3388/3/38- 3.[ ،هـ].
 ،شعاع للنّشر والعلوم ،حلب.

 )30اخلان ،بدر (8..0م):

 ،دار

 )33اخلوالدة ،حممّد حممود (8..3م):
املسرية ،عَمّان.

 )31دوميّ ،السّيّد حسن بين؛ الشّناق ،قسيم حممّد (8..0م) " :أثر جتربة التّعليم اإللكتروينّ يف املدارس
الثّانويّة األردنيّة على حتصيل الطّلبة املباشر واملثجّل يف مادّة الفيزياء"،
 ،)8( ،جامعة عني مشس،
القاهرة ،ص ص.33.- 331
 )32رمود ،ربيع عبد العظيم أمحد (8..1م)" :توظيف التّعلّم القائم على الويب يف إكساب ال ّطالّب
املعلّمني مهارات التّعامل مع املستحدثات التّكنولوجيّة"،
التّربية جبامعة املنصورة ،دمياط.
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 ،كلّيّة

 )38زيتون ،حسن حسني (8..0م):
 ،الدّار الصّولتيّة للتّربية ،الرّياض.
 )8.سالمة ،حسن عليّ (" :)8..3التّعليم اخلليط/التّطوّر الطّبيعيّ للتّعلّم اإللكتروينّ"،

،

ع( ،)88كلّيّة التّربية جبامعة سوها  ،ص ص.33- 01
 ،دار القلم ،ديبّ.
 )83السّواعيّ ،عثمان؛ قاسم ،حممّد (8..0م):
 )88شاهني ،سعاد أمحد (8..2م)" :فاعليّة التّعليم املدمج على التّحصيل وتنمية عمليّات العلم لدى
تالميذ املرحلة االبتدائيّة واتّجاهاهتم حنوه"،

 ،جامعة طنطا ،مج( ،)3ع( ، )12ص

ص.338- 3.0
 )81الشّايع ،فهد سليمان (8..3م)" :واقع استخدام خمتربات العلوم احملوسبة يف املرحلة الثّانويّة
واتّجاهات معلّمي العلوم والطّالّب حنوها،
 ،مج( ،)38ع( ،)3ص ص.382- 333
 ،تـاريخ الـدّخول:

 )83شركة العبيكان لألسحاث والتّطوير،

[3311/8/3.هــــ] ،وقـــت التّصـــفّح3[ :ص][ ،الـــرّابط اإللكتـــروينّ:
.]http://www.ord.com.sa/project-SMD.asp
] ، [Blended Learning

 )80الشّطرات ،نايف حممود (8.33م):

منتدى [مواضيعُ تربويّ ٌة متنوّعةٌ] ،تاريخ الدّخول3311/3/3[ :هـ]  ،وقت التّصفّح8[ :م]،
[الرّابط اإللكتروينّ:

www.inteltao.gov.jo/forum/viewtopic.php?f=9&t

].

 )83شكوكاينّ ،حممّد محزة (8..8م) " :أثر استراتيجيّة التّعلّم املتماز يف التّحصيل الفوريّ واملثجّل
،

لدى طالّب املرحلة األساسيّة يف مبحث التّربية اإلسالميّة يف األردنّ"،

جامعة عمّان العربيّة للدّراسات العليا ،عمّان.
ين يف تدريس العلوم
 )81الشّهراينّ ،ناصر عبد اهلل (331.هـ)" :مطالب استخدام التّعليم اإللكترو ّ
الطّبيعيّة بالتّعليم العايلّ من وجهة نظر املختصّني"،

 ،كلّيّة التّربية جبامعة

أمّ القرى ،مكّة املكرّمة.
 )82شومليّ ،قسطنديّ (8..1م)" :األ مناط احلديثة يف التّعليم العايلّ [التّعليم اإللكتروينّ املتعدّد الوسائط
أو التّعليم املتماز ]"،
 ،جامعة اجلنان بطرابلس،
لبنان8..1/3/88- 83[ ،م].
 )88الشّيوخ ،غسّان سعيد (8..2م)" :معوّقات استخدام التّعلّم املدمج من وجهة نظر أعضاء هيئة
التّدريس"،

 ،كلّيّة التّربية جبامعة اخلليج العريبّ ،البحرين.
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 )1.صاحل ،مصطفى جودت؛ جنلة ،مراد حممّد (8..3م)" :منوذ ٌ مقترحُ للتّعليم املدمج يف ضوء جتربة
 ،ع( ،)33اجلمعيّة املصريّة

كلّيّة التّربية الرّياضيّة (بنني) باإلسكندريّة"،
لتكنولوجيا التّعليم ،مصر ،ص ص.813- 831

 )13الطّوالبة ،حممّد؛ الصّوص ،مسري (8..3م) " :أثر استخدام طريقة التّعلم املتماز يف حتصيل طلبة
الصّفّ الرّابع األساسيّ يف األمناط والتّراكيب اللّغويّة يف مادّة اللّغة العربيّة،
 ،مج( ،)3ع( ،)1عمّان ،ص ص.30- 30
 )18عبد اجمليد ،ممدوح حممّد (8..8م)" :استراتيجيّ ٌة مقترحة للتّعلّم اإللكتروينّ املمزو يف تدريس
العلوم وفاعليّ تها يف تنمية بعض مهارات االستقصاء العلميّ واالتّجاه حنو دراسة العلوم لدى طالّب
املرحلة اإلعداديّة"،
التدريس ،ع( ،)303جامعة القاهرة ،القاهرة ،ص ص.30- 30

 ،اجلمعيّة املصريّة للمناهج وطرق

 )11عبد املعطي ،حسن الباتع؛ السّيّد ،السّيّد عبد املوىل (8..1م) " :أثر استخدام كلٍّ من التّعلّم
اإللكتروينّ والتّعلّم املدمج يف تنمية مهارات تصميم وإنتا مواقع الويب التّعليميّة لدى طالّب الدّبلوم
املهنيّة واتّجاهاهتم حنو تكنولوجيا التّعلّم اإللكتروينّ"،
[ ،باالشتراك مع معهد الدّراسات التّربويّة] ،جامعة القاهرة8..1/8/3- 0[ ،م]،
ص ص.883- 303
 )13عبيدات ،ذوقان؛ عدس ،عبد الرّمحن ،عبد احلقّ ،كايد (8..0م):
 ،دار الفكر ،عمّان.
 )10العتييبّ ،حامت بن رجاء (8.3.م) " :درجة وعي معلّمي املرحلة الثّانويّة يف مدارس (تطوير) مبنطقة
مكّة املكرّمة ملفهوم التّعلّم املتماز واتّجاهاهتم حنوه"،
عمّان.
 )13العسّاف ،صاحل (8..3م):

 ،اجلامعة األردنيّة،
 ،مكتبة العبيكان ،الرّياض.

 )11عطّار ،عبد اهلل إسحاق؛ كنسارة ،إحسان حممّد (8.33م):
 ،مثسّسة هبادر لإلعالم املتطوّر ،مكّة املكرّمة.
 )12عالّم ،عبّاس راغب (8.33م) " :أثر استخدام التّعلّم املدمج يف التّحصيل وتنمية بعض املهارات
التّدريسيّة واالتّجاه حنو مقرّر طرق تدريس الدّراسات االجتماعيّة لدى طالّب الدّبلوم العامّ (شعبة
الدّراسات االجتماعيّة)"،

 ،ع( ،)21مصر ،ص ص.812- 888

 )18عماشة ،حممّد عبده راغب (8..2م)" :التّعليم اإللكتروينّ املدمج وضرورة التّخلّص من الطّرق
التّقليديّة املتّبعة وإجياد طرقٍ أكثرَ سهولة وأدقّ لإلشراف والتّقومي التّربويّ تقوم على أسسٌ إ لكترونيّ ٍة"،
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 ،السّعوديّة ،ع([ ،)83تاريخ الدّخول3311/8/1 :هـ][ ،وقت التّصفّح :السّاعة
[3.م][ ،الرّابط اإللكتروينّ.]uqu.edu.sa/page/ar/5441 :
 )3.الغامديّ ،خدجية عليّ مشرف ( 3313م)" :فاعليّة التّعلّم املدمج يف إكساب مهارات وحدة العروض
التّقددميّة ] [Power Pointلطالبات الصّفّ الثّاين الثّانويّ مبدينة الرّياض"،
 ،كلّيّة التّربية جبامعة امللك سعود ،الرّياض.
 )33غامن ،حسن دياب عليّ (8..8م)" :فاعليّة التّعلّم اإللكتروينّ املختلط يف إكساب مهارات تطوير
برامج الوسائط املتعدّدة لطالّب تكنولوجيا التّعليم بكّليّة التّربية النّوعيّة"،
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سعادة (الدّكتور/األستاذ):

بسم اهلل الرّمحن الرّحيم

حفظه اهلل،،،

السّالم عليكم ،ورمحة اهلل تعال ،وبركاته ،وبعد:
يقوم الباحث بإجراء دراسةٍ هتدف إىل حتديد درجة ،ومدى توافر مطالب استخدام التّعلّم املدمج (اخلليط) يف تدريس العلوم الطّبيعيّة ،من وجهة نظر معلّمي العلوم
باملرحلة الثّانويّة؛ استكماال ملطالب نيل درجة املاجستري يف املناهج ،وطرق تدريس العلوم.
وملا عرف عن سعادتكم ،من خربةٍ يف جمال الدّراسة احلاليّة ،ومهاراتٍ عاليةٍ يف البحوث العلميّة؛ فإنّ الباحث يتطلّع إىل أن تتكرّموا بتحكيم هذه االستبانة ،والّيت
متثّل أداة الدّراسة املقترحة يف صورهتا األوّليّة ،وتوجيهه للصّواب ،من خالل إبداء مالحظاتكم حول:
 -انتماء الفقرات حملاورها.

 -وضوح الصّياغة ،ودقّتها.

 مقترحات احلذف ،أو اإلضافة ،أو التّعديل.ب منها ،سوف تتبع تد ّر املقياس
كل مطل ٍ
علمًا بأنّ اإلجابة على فقرات االستبانة؛ لتحديد مطالب التّعلّم املدمج لتدريس العلوم باملرحلة الثّانويّة ،ومدى تو ّفر ٍّ
اخلماسيّ ،على النحو التايل:

 درجة املوافقة على كون الفقرة متثّل مطلبً ا([ :كبريةٌ جداا)( ،كبريةٌ)( ،متوسّطةٌ)( ،ضعيفةٌ)( ،ضعيفةٌ جداا)]. الدّرجة املعبّرة عن مدى توافر املطلب([ :عاليةٌ جدٌّا)( ،عاليةٌ)( ،متوسّطةٌ)( ،ضعيفةٌ)( ،ضعيفةٌ جداا)].وفّقكم اهلل ،وأثابكم ،وبارك لكم يف علمكم ،وعملكم ،إنّه مسيعٌ جميبٌ.
أخوكم الباحث /عبد اجمليد بن عبد اهلادي العُمري
بريدٌ إلكتروينٌّAsd998877@hotmail.com :
هاتفٌ جوّالٌ.001303113 :
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بناء املنهج بالطّريقة التّكامليّة.
اّتباع أساليبَ مناسبةٍ يف بناء املنهج ،مثل :منهج الوحدات الدّراسيّة القائمة على موضو عٍ
دراسي ،ومنهج اجملاالت الواسعة.
أن ترب ط املناهج بني موضوعات العلوم الطّ بيعية املنفصلة.
أن جتمع اخلربات التّعليميّة املتكاملة يف جمالٍ واحدٍ.
ربط مناهج العلوم الطّبيعيّة بعالقاتٍ علميّةٍ مع املوادّ األخرى ذات الصّلة ،أو القريبة ،أو
الّيت ختدم أهدافها.
التّخلّص من عمليّة التّكرار الّيت تتّصف هبا مناهج املواد املنفصلة.
تصميم نسخٍ إلكترونيّةٍ مرافقةٍ للنّسخ الورقيّة من املناهج.
تصميم املناهج بطريقةٍ تناسب أساليب التّدريس املستخدمة يف التّعلّم املدمج.
تصميم املادّة التّعليميّة وفق أسس ،ومعايري التّصميم التّعليميّ املناسب.
تصميم املادّة التّعليميّة مبا يناسب خصائص ،ومسات النّموّ للمتعلّمني.
اإلجياز ،والتّركيز يف احملتوى املستخدم يف بناء املنهج.
تنويع ا خلربات املستخدمة يف بناء املنهج.
تنمية احملتوى ملهارات البحث لدى امل تعلّمني.
تنمية احملتوى ملهارات التّ فكري املختلفة لدى امل تعلّمني.
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تنمية احملتوى مل هارات التعلم الذايت لدى امل تعلّمني.
تنمية احملتوى ملهارات استخدام وسائل التّقنية ،واالتّصال لدى امل تعلّمني.
أن يركّز احملتوى على تفعيل عمليّة االتّصال ما بني املعلّم ،وامل تعلّمني.
أن يدعم احملتوى بعض التّطبيقات التّكنولوجيّة احلديثة.
أن يربط احملتوى ما بني التّقنية ،وبني أهداف العلوم الطّ بيعيّة ،وخصائصها.
تصميم املناهج بطري قةٍ تسمح بسهولة حتديثها كلّ عام.
تصميم وسائلَ تعليميّةٍ مرفقةٍ داخل املناهج.
أن ينمّي احملتوى مهارات املعلّم يف البحث ،والتّخطيط ،وتطوير أساليب التّعلّم.
أن يفعّل احملتوى عمليّة االتّصال ما بني املعلّم ،واملتعلّم.
أن تضمّ أهداف املنهج مستويات التّفكري (العليا ،والدّنيا) كافّة.
أن يكون املنهج مرنًا بالنّسبة إىل املعلم ،واملتعلّم.
أ ّال تكون مطالب تنفيذ املنهج مكلفة ،سواءٌ على مستوى املدرسة ،أو املعلّم ،أو امل تعلّمني.
وضع تعليماتٍ واضحةٍ ،ومرنةٍ؛ لتنفيذ املنهج ،وتوفري املصادر املساعدة للمعلّم ،واملتعلّم.
دعم ورش العمل من خالل األنشطة املرفقة باملنهج.
دعم التّعلّم من خالل الفصول االفتراضيّة.
ينمّي كالًّ من العمل الفرديّ ،واجلماعيّ لدى امل تعلّمني يف الوقت ذاته.
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االستعداد لدمج التّقنية يف التّعليم العاديّ.
يستخدم طرق تدريسٍ ،وأساليبَ تعليميّة حديثة.
القدرة على استخدام احلاسب اآليلّ مبهارة.
القدرة ،واخلربة يف استخدام األجهزة التّعليميّة.
القدرة على استخدام تطبيقات الوسائط املتعدّدة.
القدرة على التّنويع ما بني طرق ،وأساليب التّدريس املختلفة.
دمتلك مهارات ،وفنون التّدريس الالّزمة ملعلّمي العلوم الطّ بيعيّة.
دمتلك ثروة معرفيّة حديثة ،ومتجدّدة يف جمال ختصّصه.
دمتلك مهارات البحث يف شبكة اإلنترنت.
لديه خربةٌ بطرق الوصول إىل مصادر املعلومات يف جمال ختصّصه.
دمكنه استخدام الربيد اإللكتروينّ يف التّعليم ،واالتّصال مع املتعلّمني.
دمتلك مهارات تصميم الوسائل التّعليميّة.
دمتلك مهارات تصميم وسائطَ تعليميّةٍ إلكترونيّةٍ.
دمتلك مهارات التّ عامل مع الفروق الفرديّة لدى امل تعلّمني.
االستعداد لالنتقال من مرحلة التّعليم العاديّ ،إىل مرحلة التّعليم اإللكتروينّ.
القدرة على التّ عاون مع الزمالء؛ لتحسني األداء التّعليميّ.
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القدرة على حتديد العناصر ،والوسائل املناسبة؛ لتنفيذ التّدريس املدمج.
القدرة على استخدام مهارات التّواصل مع املتعلّمني.
القدرة على استخدام ،وتعديل الربجميّات التّعليميّة اجلاهزة؛ لتناسب دروس العلوم الطّبيعية.
دملك رؤية للتّحوّل من التّعليم العاديّ إىل التّعليم اإللكتروينّ.
القدرة على إثراء خربة املتعلّم ،ونتائج التّعلّم.
دمتلك مهارات بناء ،وتصميم أدوات التّ قومي للمناهج العاديّة.
دمتلك مهارات بناء ،وتصميم أدوات التّقومي اإللكترونيّة.
دمكنه اجلمع ما بني أساليب التّقومي العاديّة ،واإللكترونيّة مبا يناسب طرق ،وأساليب التّعلّ م
املدمج.
دمكنه تركيز التّعليم حول امل تعلّمني ،وحتفيزهم ،وتفعيلهم للتّعلّم املدمج.
تقبّل أفكار املتعلّمني ،والتّفاعل معها.
التّعامل املرن مع املنهج.
القدرة على التّخطيط ،والتّقييم ألعمال املتعلّمني ،والتّقييم الذّايتّ.
دمتلك مهارات اإلدارة الصّ ّفّية.
لديه القدرة على تطوير خرباتٍ ،ومهاراتٍ جديدةٍ لدى املتعلّمني أثناء التّعليم.
مهارات احلفظ واألرشفة اإللكترونيّة (ختزين الدّروس ،واملوادّ ،والوسائل).
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التّمكّن من مهارات استخدام احلاسب اآليلّ.
التّمكّن من مهارات العمل التّعاوينّ.
التّمكّن من مهارات التّعلّم الذّايتّ.
التّمكّن من مهارات التّعلّم العاديّ [(االستعداد)( ،االستماع)( ،الفهـم)( ،القـراءة)،
(الكتابة)].
القدرة على االتصال الشّبكي مع املتعلّمني اآلخرين؛ لتبادل اخلربات ،وحل املشكالت،
واملشاركة يف الربجميّات.
مهارات استخدام شبكة اإلنترنت.
استخدام الربيد اإللكتروينّ.
التّمكّن من مهارات استخدام الفصول االفتراضيّة.
القدرة على استخدام املختربات ،واملعامل.
القدرة على استخدام برامج الوسائط املتعدّدة ،والتّفاعل معها.
مهارات االنتقال ما بني وسائل ،وأساليب التّعلّم املدمج.
مهارات التّ عامل مع املقرّرات اإللكترونيّة.
مهارات االتّصال ،والتّواصل اإللكتروينّ.
مهارات املشاركة الفاعلة؛ ليتحوّل من متلق إىل شريكٍ يف املعرفة.
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مهارات التّفكري املتنوّعة.
مهارات البحث العلميّ.
مهارات استخدام مركز مصادر التّعلّم.
مهارات االستذكار.
مهارات االنضباط الصّ ّف ّي.
مهارات احلفظ ،واألرشفة اإللكترونيّة للدّروس ،واملوادّ الدّراسيّة ،والوسائل التّعليميّة،
وتنظيمها.
مهارات التّلخيص ،وتبسيط املعلومات.
مهارات التّعبري.
القدرة على االستنتا  ،واالستقراء.
مهارات تطوير األفكار.
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جتهيز موقعٍ إلكتروينٍّ للمدرسة على شبكة اإلنترنت ،وربطه باملواقع العلميّـة ،وإدارة
التّعليم ،ووزارة التّربية ،والتّعليم.
توفري الفصول االفتراضيّة إىل جانب الفصول التّقليديّة؛ سحيث يكمل كلٌّ منهما اآلخر.
توفري الكوادر ،والتّدريب املناسب للمعلّمني ،واملتعلّمني على اسـتخدام األجهـزة،
والوسائل اإللكترونيّة.
توفري شبكات اتّصالٍ ذات سرعاتٍ مناسبةٍ ،ودائمةٍ.
تسهيل وصول املتعلّمني إىل مصادر التّعلّم املختلفة.
توفري مركز مصادر تعلّمٍ حيتوي الوسائط ،واألجهزة الالّزمة.
حتسني االتّصال ،والتّواصل ما بني املدرسة ،واجملتمع احملليّ.
تعزيز اجلوانب اإلنسانيّة ،والعالقات االجتماعيّة فيما املتعلّمني ،وفيما بينهم ،وبـني
املعلّمني أيضًا.
املرونة الكافية؛ ملقابلة مجيع االحتياجات الفرديّة ،وأمناط التّعلّم لدى املتعلّمني ،باختالف
مستوياهتم ،وأعمارهم ،وأوقاهتم.
إجياد نظام متابعةٍ إلكتروينٍّ ألداء التّعلّم املدمج يف املدرسة.
ربط املدارس ،واملختربات ببعضها البعض ،عرب شبكاتٍ فاعلةٍ ،وسريعةٍ.
توفري نظامٍ إلدارة التّعليم ]). [Learning Management System (LMS
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توفري نظام إدارة احملتويـات [Learning Content Management System

]).(LCMS
توفري برامج التّ قييم اإللكتروينّ ]. [E-Evaluate

جتهيز الفصول العاديّة بأجهزة حاسبات آليّةٍ ،وشبكات إنترنت ،وأجهزة تعليميّةٍ.
إدارةٌ مدرسيّ ٌة ذات خربةٍ يف استخدام تقنيات التّعليم.
إدارةٌ مدرسيّ ٌة داعمةٌ للتّوجّه حنو تطبيقات التّعلّم املدمج.
نظامٌ إداريٌّ مرنٌ.
نظامٌ لتقدير االحتياجات التّدريبيّة للمعلّمني ،واإلدارة.
نظام تدريبٍ مستمر للكوادر التّعليميّة كافّة.
نظام إشرافٍ تربوي يتّ فق مع معطيات التّعلّم املدمج.
ربط البيت باملدرسة ،من خالل نظام متابعةٍ إلكتروينٍّ.
تطوير أنظمة احلضور ،والغياب ،والسّجالت املدرسيّة.
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حفظه اهلل

سعادة األستاذ الفاضل
السّالم عليكم ،ورمحة اهلل تعاىل ،وبركاته ،أمّا بعد:

يقوم الباحث بدراسةٍ علميّةٍ ،عنواهنا" :مطالب استخدام التّعلّم املدمج (اخلليط) يف تدريس العلوم الطّبيعيّة من وجهة نظر معلّمي العلوم باملرحلة الثّانويّة"؛ استكماال
ملطا لب نيل درجة املاجستري يف املناهج ،وطرق تدريس العلوم ،من كلّيّة التّ ربية جبامعة أمّ القرى.
وهتدف هذه الدّراسة إىل:
 .3حتديد مطالب استخدام التّعلّم املدمج يف تدريس العلوم الطّبيعية ،باملرحلة الثّانويّة ،الواجب توفّرها يف كلٍّ من([ :املنهج)( ،املعلّم)( ،املتعلّم)( ،البيئة التّعليميّة)].
 .8حتديد مدى توافر هذا املطالب.
وتتكون استبانة هذه الدّراسة من أربعة حماور رئيس ٍة ،وتشتمل على املطالب الالزم توافرها لتدريس العلوم الطبيعيّة باستخدام التّعلّم املدمج يف كلٍّ من([ :املنهج)،
(املعلّم)( ،املتعلّم)( ،البيئة التّعليميّة)].
وأدخل يف األداة مقياسان مخاسيّان :األوّل؛ لتحديد درجة املوافقة على كون الفقرة متثّل مطلبًا للتّعلّم املدمج ،والثّاين؛ لتحديد درجة توافر هذا املطلب.
وستكون اإلجابة املطلوبة ،على حنوٍ من املثال التّايل:
م
م

موافق بشدة موافق إىل حد ما
√

...

العبارة

درجة املوافقة على كونه مطلبًا
أرفض أرفض بشدة

تصميم نسخٍ إلكترونيّ ٍة مرافقةٍ للنّسخ الورقيّة
من املناهج.
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مدى توافر املطلب
عالية جدا
√

عالية

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

لذا؛ فإنّ الباحث يأمل منكم أخي الكرمي قراءة هذه االستبانة بدقّ ٍة ،وعنايةٍ ،ومن مثّ اإلجابة على فقراهتا بوضع عالمة ( √) ،يف املربع الّذي دمثل رأيك الشّخصي لكلّ،
ويف املقياسني.
إن تعاونكم يف اإلجابة على مجيع مفردات هذه االستبانة سحرصٍ ،واهتمامٍ ،وموضوعيّ ٍة ممّا سيكون له عظيم األثر -بإذن اهلل  -يف إجناح هذه الدّراسة بعد توفيق اهلل تعاىل،
علمًا بأنّ هذه اإلجابات ستكون حماطة بسرّيّ ٍة تامّة ،ولن تستخدم إالّ يف أغراض البحث العلميّ ،وحتقيق أهداف هذه الدّراسة.

 التّعلّم املدمج (اخلليط) :هو جتميعٌ ،أو خلطٌ جملموعةٍ من الوسائط التّعليميّة املتعدّدة ،واالستراتيجيّات العلميّة ،وتقنيات التّعلّم اإللكتروينّ ،الّيت يستخدمها معلّمو العلومالطّبيعيّة يف املرحلة الثّانويّة ،يف تدريس املقرّرات الدّراسيّة ،مع املتعلّم وجهًا لوجهٍ ،يف الدّروس الصّفّيّة التّقليديّة[ .مجعٌ ،وخلطٌ ما بني طرائق التّدريس االعتياديّة ،والتّعلّم
اإللكتروينّ يف التّدريس].

 مطالب التّعلّم املدمج (اخلليط) :هي املقوّمات األساسيّة الالّزمة؛ الستخدام التّعلم املدمج (اخلليط) ،الّيت جيب توافرها يف منهج العلوم الطّبيعيّة ،واملعلّم ،واملتعلّم ،والبيئةالتّعليميّة.
واهلل حيفظكم ،ويرعاكم ،ويسدد على طريق اخلري خطاكم ،إنّه مسيعٌ بصريٌ...
أخوكم الباحث /عبد اجمليد بن عبد اهلادي بن حممّد العُمريّ
جدة
Asd998877@hotmail.com
.001303113 /
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كبريٌة
جداا

كبريةٌ

متوسّطةٌ

ضعيفةٌ

عاليٌة
جدٌّا

ضعيفةٌ
جداا
"بناء املنهج بطريقةٍ جتعل مناهج املوادّ امل ختلفة مكمّلة لبعضٍ ،ومترابطة مع مناهج املستويات الّيت تليها".
"تصميم نسخٍ إلكترونيّةٍ مرافقةٍ للنّسخ الورقيّة من املناهج".
"تصميم املناهج بطريقةٍ تناسب استراتيجيّات التّدريس املستخدمة يف التّعلّم املدمج".
"تصميم املادّة التّعليمية وفق أسس ،ومعايري التّ صميم التّعليميّ املناسب للتّعلّم املدمج".
"تنويع اخلربات املستخدمة يف بناء املنهج مبا يناسب التّعلّم املدمج".
"تنمية ا حملتوى ملهارات البحث لدى املتعلّمني".
"تنمية احملتوى ملهارات التّعلّم الذّايتّ لدى املتعلّمني".
"توظيف وسائل تعليميّةٍ متعدّدةٍ تساند تعليم املنهج".
"أن يربط احملتوى ما بني التّقنية ،أهداف العلوم الطّبيعيّة ،وخصائصها".
"تصميم املناهج بطريقةٍ تسمح بسهولة حتديثها بشكلٍ دوري".
"احتواء املنهج على وسائلَ تعليميّةٍ تقليديّةٍ ،وإلكترونيّةٍ مناسبةٍ".
"تصميم دليلٍ إجرائي لتنفيذ املنهج".
"تضمني املنهج أنشطة ،وخرباتٍ عمليّة متنوّعة".
"دعم التّعلّم من خالل الفصول االعتياديّة ،واالفتراضيّة".
"تضمني املنهج خربات تعزيز التّعلّم التّعاوينّ".
"تقومي املنهج بشكلٍ مستمر.
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عاليةٌ

متوسّطةٌ

ضعيفةٌ

غري
متوفّرةٍ

م

كبريٌة
جداا

كبريةٌ

متوسّطةٌ

ضعيفةٌ

عاليٌة
جداا

ضعيفةٌ
جداا
"االستعداد الفنّيّ لدمج التّقنية يف التّعليم االعتياديّ".
"يستخدم طرق تدريسٍ ،وأساليبَ تعليمية حديثة ،وخمتلفة".
"القدرة على استخدام احلاسب اآليلّ ،واألجهزة التّعليميّة مبهارةٍ".
"دمتلك مهارات البحث يف شبكة اإلنترنت".
"دمكنه استخدام االتّصال اإللكتروينّ".
"القدرة على استخدام الربجميّات التّعليميّة اجلاهزة املناسبة لدروس العلوم الطّبيعيّة".
"دمكنه اجلمع ما بني أساليب التّقومي االعتياديّة ،واإللكترونيّة مبا يناسب طرق ،وأساليب التّعلّم املدمج".
"دمكنه تركيز التّعليم حول املتعلّمني ،وحتفيزهم ،وتفعيلهم للتّعلّم املدمج".
"دمتلك مه ارات اإلدارة الصّفّيّة أثناء التّحوّل من التّعلّم االعتياديّ ،إىل التّعلّم اإللكتروينّ"
"لديه القدرة على تطوير خرباتٍ ،ومهاراتٍ جديدةٍ لدى املتعلّمني أثناء التّعلّم املدمج".
"تقومي املعلّم بصفةٍ مستمرّةٍ".
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عاليةٌ

متوسّطةٌ

ضعيفةٌ

غري
متوفّرةٍ

كبريٌة
جداا

كبريةٌ

متوسّطةٌ

ضعيفةٌ

عاليٌة
جداا

ضعيفةٌ
جداا
"دمتلك مهارة استخدام احلاسب اآليلّ".
"دمتلك مهارات العمل التّعاوينّ".
"دمتلك مهارات التّعلّم الذّايتّ".
"القدرة على االتّ صال الشّبكيّ مع املتعلّمني اآلخرين؛ لتبادل اخلربات ،وحل املشكالت ،واملشاركة
يف الربجميّات".
"دمتلك مهارات استخدام شبكة اإلنترنت".
"دمتلك م هارات استخدام الفصول االفتراضيّة".
"القدرة على استخدام املختربات ،واملعامل االعتياديّة ،واإللكترونيّة".
"القدرة على االنتقال ما بني وسائل ،وأساليب الّتعلّم املدمج".
"القدرة على التّعامل مع املقرّرات اإللكترونيّة".
"القدرة على املشاركة الفاعلة؛ ليتحوّل من متلق ،إىل شريكٍ يف املعرفة".
"دمتلك مهارة استخدام مركز مصادر التّعلّم".
"دمتلك مهارة احلفظ ،واألرشفة اإللكترونيّة للدّروس ،واملواّد الدّراسيّة ،والوسائل التّعليميّة،
وتنظيمها".
"تقومي املتعلّم بصفةٍ مستمرّةٍ".
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عاليةٌ

متوسّطةٌ

ضعيفةٌ

غري
متوفّرةٍ

م

كبريٌة
جداا

كبريةٌ

متوسّطةٌ

ضعيفةٌ

عاليٌة
جداا

ضعيفةٌ
جداا
"جتهيز موقعٍ إلكتروينٍّ للمدرسة على شبكة اإلنترنت ،وربطه باملواقع العلميّة ،وباإلدارة التّعليميّة ،والوزارة".
"توفري الفصول االفتراضيّة جبانب الفصول التّقليديّة؛ سحيث يكمل كلٌّ منهما اآلخر".
"توفري الكوادر ،والتّدريب املناسب للمعلّمني ،واملتعلّمني على استخدام األجهزة ،والوسائل اإللكترونيّة".
"توفري شبكات اتّصالٍ ذات سرعات مناسبةٍ ،ودائمةٍ".
"تسهيل وصول املتعلّمني إىل مصادر التّعلّم املختلفة".
"توفري مركز مصادر تعلّمٍ حيتوي على الوسائط ،واألجهزة الالّزمة".
"توفري برامج التّقييم اإللكتروينّ]." [E-Evaluate
"جتهيز الفصول العاديّة بأجهزة حاسب آيلٍ ،وشبكات إنترنت ،وأجهزةٍ تعليميّةٍ".
"نظامٌ لتقدير االحتياجات التّدريبيّة للمعلّمني ،واإلدارة".
"نظام إشرافٍ تربوي يتّفق مع معطيات التّعلّم املدمج".
"ربط البيت باملدرسة ،من خالل نظام متابعةٍ إلكتروينٍّ.
"تقومي البيئة التّعليميّة بصفةٍ مستمرّةٍ".
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عاليةٌ

متوسّطةٌ

ضعيفةٌ

غري
متوفّرةٍ

171

171

172

173


174

